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Date 09-01-2013 

Subject Risicobeheersplan m.b.t. achterblijven van olie na abandonnering 
 

Introductie 
AkzoNobel heeft, op basis van overleg met experts, input van TNO en Deltares, eigen 
inzicht en overleg met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), voor de olieopslag in 
zoutcavernes een zogenaamde “Bowtie” risico analyse uitgevoerd voor de twee 
belangrijkste gevaren: 
 

1. Verspreiding van olie in de ondergrond als gevolg van lekkage van olie uit het 
opslagsysteem, i.e. vanuit de caverne of een van de boorgaten (zie Bijlage 14 bij 
het Opslagplan); 

2. Achterblijven van een aanmerkelijke hoeveelheid olie na beëindiging van de 
olieopslag (zie Bijlage 15 bij het Opslagplan). 

 
Voorliggend risicobeheersplan gaat in op het gevaar dat er na beëindiging van de 
olieopslag, dus na de laatste leging, een significante hoeveelheid olie in de caverne 
achterblijft, die zonder extra maatregelen niet meer terug te nemen is. In soortgelijke vorm 
is ook een risicobeheersplan bij het opslagplan bijgevoegd dat ingaat op het gevaar van 
lekkage van olie uit het opslagsysteem en verspreiding in de ondergrond (Bijlage 16). 
 
De risico analyse geeft een goed overzicht van de afzonderlijke bedreigingen (“threats”) en 
de gevolgen daarvan (“consequences”). Barrières zijn benoemd die de kans dat een 
bedreiging daadwerkelijk optreedt verkleinen of die de gevolgen van een eventueel toch 
optredend gevaar beperken. Voor sommige barrières zijn escalatiefactoren benoemd (die 
de functionaliteit van een barrière verminderen) waarvoor vervolgens ook weer extra 
barrières zijn benoemd. 
 
De benoemde barrières zijn ingedeeld in typen en zijn verder uitgewerkt. Sommige 
barrières vallen buiten de invloed van AkzoNobel, andere dienen nader te worden 
uitgewerkt in specifieke delen van voorliggend risicobeheersplan, zoals in het 
monitoringsplan of in het onderhoudsplan. Daarnaast zijn er nog enkele barrières die in 
technisch opzicht nader moeten worden uitgewerkt, zoals de uitvoering van tests die 
voorafgaand aan de olieopslag worden uitgevoerd en waarvoor geldt dat het wel of niet 
goed doorstaan ervan een cruciale factor is alvorens olieopslag in de cavernes kan worden 
gestart. Deze uitwerking zal gedaan worden in overleg met SodM. 
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1 Bowtie „Irretrievable Oil at Abandonment‟ 
 

1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke manier de risico‟s m.b.t. het achterblijven van een 
aanmerkelijke hoeveelheid olie na beëindiging van de olieopslag zijn geïnventariseerd, en 
welke stappen daarvoor zijn doorlopen. Het resultaat van de risico inventarisatie is 
weergegeven in de Bowtie “Irretrievable Oil at Abandonment” (Bijlage 15). 
 

1.2 Workshop met experts 
In een in december 2010 door Deltares en AkzoNobel georganiseerde workshop is door 
experts uit de verschillende relevante vakgebieden (geologie van Twente, mechanisch 
gedrag van zout, oplosmijnbouw, ondergrondse opslag, risico analyse in relatie tot stabiliteit 
van cavernes en gerelateerde bodemdaling, well engineering, hydrogeologie, bodem- en 
water kwaliteit, en vloeistofstroming in poreuze media) een eerste inventarisatie gemaakt 
van de risico‟s m.b.t. achterblijven van olie in de caverne. Een lijst van experts is 
opgenomen in Appendix C van Bijlage 11 van het opslagplan. Ter voorbereiding op deze 
workshop werd de experts gevraagd om hun visie te geven op mogelijke gevaren en de 
gerelateerde risico‟s in de vorm van ontwikkelscenario‟s na beëindiging van de opslag en 
hun mogelijke effecten. Aanvullend aan deze workshop is door Deltares en TNO een 
literatuurstudie gedaan om de geïnventariseerde risicoscenario‟s te controleren en waar 
nodig aan te vullen. 

1.3 Generieke Risico Inventarisatie door Deltares/TNO 
Op basis van de tijdens de workshop gemaakte inventarisatie zijn de risico‟s door Deltares 
en TNO in de vorm van een rapport (Bijlage 11 van het opslagplan) verder technisch 
uitgewerkt op generiek niveau, d.w.z. op een niveau geldend voor zoutcavernes in de regio 
Twente. In het rapport wordt voornamelijk aandacht besteed aan de risico‟s m.b.t. lekkage 
van olie en verspreiding in de ondergrond. Echter, de lange-termijn lekdichtheid van een 
zoutcaverne gevuld met olie komt ook aan bod in het kader van het risico dat er olie 
achterblijft in de caverne na beëindiging van de opslag. Tevens kan gesteld worden dat een 
groot deel van de risicoscenario‟s m.b.t. lekkage van olie en verspreiding in de ondergrond 
ook relevant zijn op langere termijn als olie in de caverne achterblijft. De aard en kans van 
optreden van de oorzaken die kunnen leiden tot een lekkage worden in het rapport in detail 
beschreven, en de effecten worden gekwantificeerd d.m.v. een modelstudie van de 
verspreiding van olie in de ondergrond voor een generieke caverne in Twente. Vervolgens 
is voor een aantal voorname risicoscenario‟s een semikwantitatieve risico analyse 
uitgevoerd. In de selectie van de scenario‟s zijn de experts nauw betrokken, d.w.z., aan 
hen is gevraagd de selectie te controleren op relevantie en volledigheid, en om additionele 
scenario‟s te beschrijven indien nodig. Op basis van de resultaten van de semikwantitatieve 
risico analyse is door Deltares en TNO een checklist samengesteld waarmee de 
geschiktheid van een caverne voor opslag van olie kan worden getoetst. 

1.4 Caverne-Specifieke Risico Analyse door Deltares 
Vervolgens is door Deltares voor 4 geselecteerde cavernes (cavernes met nummer 
367, 372, 469, en 472) een caverne-specifieke risico analyse uitgevoerd op basis van 
alle over de cavernes beschikbare informatie over historie, status, vorm, inhoud, en 
lokale geologie. Hierin wordt ook nader ingegaan op de vorm van de cavernedaken, en 
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de hoeveelheid olie die zich naar verwachting in de welvingen nestelt en die zonder 
specifieke mitigerende maatregelen niet terug kan worden gehaald. Tevens is voor 
iedere caverne een modelstudie gedaan waarin voor de voorname risicoscenario‟s de 
effecten van optreden zijn gekwantificeerd in de vorm van hoeveelheid en verspreiding 
van olie in de ondergrond. De rapportage waarin deze risico analyse in detail wordt 
beschreven is in de vorm van een bijlage (Bijlage 12) opgenomen bij het Opslagplan.  
 

1.5 BowtieXP software 
Op basis van alle beschikbare informatie over de risico‟s m.b.t. opslag van olie in 
zoutcavernes in Twente is vervolgens met de Bowtie XP software de Bowtie voor het 
achterblijven van olie in het opslagsysteem na beëindiging van de opslag opgesteld. 
 

1.6 Bespreking met Staatstoezicht op de Mijnen 
De conceptversie van de Bowtie is op 14 november 2012 gepresenteerd aan SodM en is 
gezamenlijk doorlopen. Belangrijkste conclusie was dat de concept-Bowtie een goed en 
gedetailleerd beeld gaf van de risico‟s en de barrières. Naar aanleiding van de 
opmerkingen van SodM is de Bowtie nog op diverse punten aangepast. Dit betrof m.n. het 
aanpassen van de naam van enkele hazards, en de opname van enkele additionele 
maatregelen. Tevens is een verdiepingsslag gemaakt door de toevoeging van 
„escalatiefactoren‟ bij al benoemde barrières en de benoeming van extra barrières om de 
kans op het optreden van dergelijke escalaties te verminderen. 
 

1.7 De Bowtie “Irretrievable Oil at Abandonment” 
De definitieve Bowtie voor het achterblijven van olie in het opslagsysteem na beëindiging 
van de opslag (top event “Irretrievable Oil at Abandonment”) is weergegeven in Bijlage 15 
bij het Opslagplan. Een tekstuele versie is als Bijlage 1 toegevoegd bij voorliggend 
risicobeheersplan. 
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2 Barrières 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van alle barrières in de Bowtie “Irretrievable Oil at 
Abandonment”. De verschillende typen barrières die er zijn worden beschreven, de 
aanwezige barrières worden gerangschikt naar type, en van iedere barrière wordt een 
gedetailleerde beschrijving gegeven. 
 

2.2 Aanwezige barrières 
In totaal zijn er 13 unieke barrières benoemd. Deze komen alle minimaal één en maximaal 
3 keer voor in de Bowtie voor het achterblijven van olie na beëindiging van de opslag. 
Bijlage 2a bij dit risicobeheersplan is een overzicht waarin wordt aangegeven hoe vaak elke 
barrière voorkomt en wat voor type het betreft (zie paragraaf 2.3). Bijlage 2b toont voor elke 
bedreiging en voor elke consequentie welk type barrières er zijn ingesteld. Indien een 
bedreiging veel verschillende typen barrières kent is dit een indicatie dat het risico dat deze 
bedreiging tot gevaar leidt op veel verschillende manieren geminimaliseerd wordt. 
 
De belangrijkste barrières in deze Bowtie zijn de barrières die de kans dat er na 
beëindiging van de opslag olie achterblijft in welvingen in het dak vermindert:  
 
1. “Leaching of roof pockets prior to storage” 
Voor caverne 367 is op basis van sonarmetingen bepaald dat er ongeveer 13.000 m3 olie in 
welvingen in het dak zal gaan zitten. Omdat dit een zeer grote hoeveelheid is, zal direct na 
de verlening van de vergunningen gestart worden met het weg logen van de welvingen, en 
vóórdat de boorgaten worden omgebouwd voor opslag. Dit gebeurt op dezelfde manier als 
waarop pekel is gewonnen uit de caverne tijdens de winning van zout (conventionele 
oplosmijnbouw), zij het met een aanmerkelijk dikkere oliedeken om er zeker van te zijn dat 
alle welvingen in het dak volledig gevuld zijn. De dikte van de oliedeken wordt vervolgens 
met kleine stappen verminderd, waardoor steeds de onder de oliedeken uitstekende delen 
van het dak zullen weglogen. De uit de welvingen vrijgekomen olie wordt uit de caverne 
gepompt. Uiteindelijk ontstaat zo een caverne met een vlak dak waarin nauwelijks tot geen 
olie achterblijft. De totale tijd die nodig is om het dak vlak te logen wordt geschat op 250 
dagen. Een gedetailleerde uitwerking van de procedure van het vlak logen van het dak is 
door DEEP Underground Engineering gemaakt (zie Bijlage 18 bij het opslagplan). 
 
Op dezelfde manier als hierboven beschreven voor caverne 367 zal ook voor caverne 469 
direct na verlening van de vergunningen gestart worden met het vlak logen van het dak. In 
dit geval zal naar verwachting ongeveer 2.000 m3 olie in welvingen in het dak gaan zitten. 
Hoewel dit naar verhouding een relatief geringe hoeveelheid is, duurt het bijna drie jaar om 
het dak volledig vlak te logen, en daarom wordt ook voor deze caverne direct gestart met 
vlak logen. 
 
2. “Leaching of roof pockets after last oil retrieval by Argos” 
Voor cavernes 372 en 472 is op basis van sonarmetingen bepaald dat er respectievelijk 
2.000 m3 en 2.400 m3 olie in welvingen in het dak zal gaan zitten, en dat het respectievelijk 
250 en 150 dagen duurt voordat het dak volledig vlak is geloogd en alle olie uit de 
welvingen is teruggewonnen. Omdat dit naar verhouding relatief geringe hoeveelheden zijn, 
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en de tijdsduur voor terugwinning relatief kort is, zal voor deze cavernes het dak na 
teruglevering van de laatste opgeslagen olie aan Argos vlak worden geloogd. Om dit te 
kunnen doen zullen de boorgaten na de laatste teruglevering weer worden omgebouwd tot 
boorgaten voor reguliere pekelwinning (zie Bijlage 18 bij het opslagplan). 
 
Drie barrières komen vaker dan één keer voor: 
 
1. “Mass balance calculations based on oil in/out and brine in/out” 
Deze barrière komt 3 keer voor. Een goede administratie van de hoeveelheid in- en 
uitgaande olie en pekel is van groot belang voor massabalans berekeningen. Een 
significant verschil tussen de hoeveelheid olie die de caverne is ingegaan en de 
hoeveelheid de er is uitgehaald tijdens een volledige leging is een sterke indicatie dat er 
olie in de caverne gevangen zit, of, in het ergste geval, dat er olie is weggelekt. 
 
2. “Additional leaching to retrieve oil from walls” 
Deze barrière komt 2 keer voor. Olie die in de loop der jaren enige millimeters in de 
wanden van de caverne is gedrongen of vastzit in onregelmatigheden in de wanden kan 
mogelijk door middel van logen (circulatie met zoet water zodat zout met daarin de olie 
oplost) uit de wand losgemaakt worden. Deze losgeweekte olie kan via de boorgaten 
worden teruggehaald. 
 
3. “Circulate brine through cavern to retrieve oil from wells” 
Deze barrière komt 2 keer voor. Olie die aan de wanden van de caverne plakt kan mogelijk 
door middel van circulatie van pekel van de wand losgemaakt worden. Deze losgeweekte 
olie kan via de boorgaten worden teruggehaald. 
 
De andere barrières komen elk slechts één keer voor. 
 

2.3 Typen barrières en gedetailleerde beschrijving 
In totaal worden 6 typen barrières onderscheiden: 
 

2.3.1 Administratieve barrières 
Dit zijn barrières die op een administratieve wijze zorgen voor extra controle en 
daarmee voorkomen dat eventuele bedreigingen daadwerkelijk een gevaar 
gaan vormen. Voorbeelden zijn de Mijnbouwwet- en regelgeving en de wet- en 
regelgeving op het gebied van grondwateronttrekking. Deze vallen buiten de 
invloed van AkzoNobel. Ook het interne systeem waarmee de in- en uitgaande 
stromen olie en pekel geregistreerd gaan worden is een administratieve 
barrière. Deze administratie is van groot belang om te weten hoeveel olie er 
nog in de caverne aanwezig is (bijvoorbeeld na beëindiging van de opslag), 
maar is ook van groot belang om de correlatie te kunnen maken tussen de 
sonarmetingen en de olie-pekelspiegel metingen. Indien de olie-pekelspiegel 
zich op een andere diepte bevindt dan op basis van de sonar en het 
geadministreerde olievolume verwacht wordt is sprake van een ongewenste 
situatie die nader onderzoek vereist. 
 
Bijlage [3a] toont de onderscheiden administratieve barrières 

 
2.3.2 Ontwerpbarrières 

Er zijn 2 barrières die zijn opgenomen in het ontwerp van het opslagsysteem. 
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Dit zijn van nature of vanuit de natuurkunde aanwezige barrières die een rol 
hebben gespeeld bij de selectieprocedure waarmee de uiteindelijke 
opslagcavernes geselecteerd zijn, en deels zijn het technische ontwerp-
aspecten, die het ontstaan van een bedreiging (helpen te) voorkomen. 
 
Bijlage [3b] toont de onderscheiden barrières die voortkomen uit het ontwerp, 
of daaraan gerelateerde zaken. 

 
2.3.3 Barrières op het gebied van inspectie 

Onder dit type valt uitsluitend de sonarinspectie die wordt uitgevoerd als er 
wordt geconstateerd dat niet alle olie die in de caverne is ingebracht er uit 
terug komt. Zie Bijlage 3c. 
 

2.3.4 Barrières op het gebied van uitvoering 
Bijlage [3d] toont de onderscheiden barrières op het gebied van uitvoering en 
onderhoud. Dit betreft die activiteiten die, anders dan het voorafgaand aan of 
na afloop van de olieopslag vlak logen van het cavernedak, ervoor zorgen dat 
niet terugneembare olie toch terug kan komen. Dit betreft dan olie die in het 
dak of de wanden van de caverne is gedrongen of hieraan vastgekleefd zit. Dit 
kan mogelijk door logen (circuleren van zoet water), waardoor het buitenste 
stukje cavernewand oplost, of door circuleren van pekel door de caverne. 
 

2.3.5 Barrières die de kans op het optreden van een bedreiging verminderen of 
de effecten na optreden verminderen 
In deze categorie bevinden zich die barrières die duidelijk de kans op het 
optreden van een bepaalde bedreiging verminderen of die de gevolgen van het 
optreden ervan verminderen. Hieronder valt het voorafgaand aan de olieopslag 
of na afloop van de olieopslag vlak logen van het caverne dak, zoals dat bij 
een aantal cavernes zal gebeuren (zie sectie D3 van het Opslagplan). 
 
Bijlage [3e] toont de onderscheiden barrières die het vóórkomen van een 
bedreiging verminderen. 

 
2.3.6 Barrières die een scheiding in plaats of tijd betreffen 

In deze categorie vallen die barrières die de niet terugneembare olie 
nadrukkelijk in plaats of tijd scheiden van het bedreigde. Hieronder valt de 
afstand tussen drink- en grondwateronttrekkingen en de opslagcavernes, 
waardoor het achterblijven van olie een uiterst gering restrisico oplevert voor 
de volksgezondheid (zie Bijlage 3f). 
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3 Overzicht van nog aan te leveren en te 
bespreken documenten 

 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke punten nog nadere detaillering zal 
plaatsvinden. 
 

3.2 Nog aan te leveren en te bespreken documenten 
 
3.2.1  Definitief Ontwerp boorgaten en boorgatafsluiter 
 
Diepteligging olie-pekelspiegel boven de cavernevloer 
Het diepst bereikbare niveau van de olie-pekelspiegel is de onderzijde van de pekelbuis, 
omdat, als er wordt doorgegaan met olietoevoer, er door de pekelbuis olie naar boven 
komt. Op dat moment sluiten automatisch de olietoevoer en de pekelafvoer (zie hierna). De 
diepte van de opening van de pekelbuis is tijdens de inbouw te kiezen. Deze dient echter 
wel afgestemd te zijn op de cavernegeometrie. Bij de bepaling van deze diepte is rekening 
gehouden met de volgende aspecten: 
 

- Het volume aan olie, dus het cavernevolume boven het gekozen niveau. Dit dient 
tenminste 100.000 m3 te zijn (contractuele verplichting); 

- De diepteligging en het verloop van de cavernevloer; 
- De samenstelling van de cavernevloer; bestaat deze uit ondoordringbaar zout of 

ligt er een doordringbare laag onoplosbaar materiaal (sump); 
- De eventuele aanwezigheid van een nog intacte ondoordringbare zoutlaag tussen 

het diepste, ooit bereikte caverneniveau en de bovenzijde van de doordringbare 
Solling formatie. 

 
De voorlopige olie-pekelspiegel niveaus zijn in de figuren 4.1, 4.2, 4.3, en 4.4 
weergegeven. Alleen in het geval van caverne 472 ligt een klein deel van de cavernevloer 
in de olie. Uit oude sonarmetingen is echter vastgesteld dat er in dit deel van de caverne 
nog een dikke zoutlaag aanwezig is tussen de huidige cavernevloer en de top van de 
Solling formatie. 
 
De diepteligging van de olie-pekelspiegel zal voorafgaand aan de eerste vulling van de 
cavernes aan SodM worden voorgelegd. 
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Figuur 4.1: sonarbeeld van caverne 367 met daarin aangegeven de diepteligging van de olie-pekelspiegel. 

 

 

 
 

 
Figuur 4.2: sonarbeeld van caverne 372 met daarin aangegeven de diepteligging van de olie-pekelspiegel. 
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Figuur 4.3: sonarbeeld van caverne 469 met daarin aangegeven de diepteligging van de olie-pekelspiegel. 

 

 

 
 
 

 
 
Figuur 4.4: sonarbeeld van caverne 472 met daarin aangegeven de diepteligging van de olie-pekelspiegel. 
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4 Deelplannen risicobeheersing 
 

4.1 Administratief plan 
 
Olie-pekel-administratie 
AkzoNobel en Argos houden een olie- en pekeladministratie bij. Daarin wordt exact 
bijgehouden hoeveel olie er de caverne in en uit is gegaan en hoeveel pekel er de caverne 
in en uit is gegaan. Zo is er altijd een exact inzicht in de in de caverne aanwezige 
hoeveelheid olie. Dit is ook de hoeveelheid die er bij het volledig legen van de caverne 
weer uit moet komen. Een afwijking hiervan kan twee oorzaken hebben: 
 

1. Olielekkage tijdens opslag; 
2. Olie in onbereikbare welvingen in het caverne dak. 

 
Voorafgaand aan de eerste vulling zal een verder uitgewerkt protocol voor de administratie 
aan SodM worden overlegd. 
 
Calibratie van geschat volume in aanwezige welvingen in het dak 
De nauwkeurige administratie van ingaande olie biedt, ten tijde van de eerste vulling, een 
belangrijke mogelijkheid om de laatste sonarmeting, die kort voor de eerste vulling gemaakt 
wordt, te toetsen, in het bijzonder op het volume aan olie dat zich nestelt in welvingen in het 
dak. Op basis van deze sonar kan worden bepaald op welke diepte de olie-pekelspiegel 
moet staan na een bepaalde hoeveelheid ingebrachte olie, bijvoorbeeld na 10.000 m3, na 
20.000 m3, etc. Deze dieptes kunnen vergeleken worden met de daadwerkelijke 
diepteligging zoals bepaald m.b.v. de olie-pekelspiegel meting. De belangrijkste redenen 
voor afwijkingen zijn: 
 

1. Aanwezigheid van extra welvingen in het dak die door de sonar niet worden 
“gezien”. Dit zal al snel duidelijk worden, bij de eerste 10.000 m3 olie die ingepompt 
wordt; 

2. Een groter dan verwachte radius van de caverne (voortdurend langzamere daling 
van het olie-pekelspiegel niveau dan verwacht). 

 
Op deze wijze ontstaat een goed inzicht in de betrouwbaarheid van de sonarmetingen, in 
de exacte caverne vorm en in de aanwezigheid van welvingen in het dak en het volume 
aan olie dat zich hier in nestelt.  
 

4.5 Procedure beëindiging opslag 
 
Bij beëindiging van de olieopslag dienen een aantal stappen te worden doorlopen die ertoe 
leiden dat: 
 

1. Er een goed en betrouwbaar inzicht is in de hoeveelheid olie die er eventueel in de 
caverne is achtergebleven; 

2. Er een goed en betrouwbaar inzicht is in de locatie waar de achtergebleven olie 
zich bevindt (i.e. in dakwelvingen, in de sump, in of tegen de wand, etc.); 

3. Er een volgorde kan worden bepaald van de te nemen maatregelen om de olie 
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alsnog terug te kunnen krijgen. Deze maatregelen zijn, in waarschijnlijk toe te 
passen volgorde: 
  

a. Uitlogen van dakwelvingen conform het (aangepaste) dakoptimalisatie 
uitloogproces; 

b. Het circuleren van pekel door de caverne; 
c. Het inpompen van zoet water en uitpompen van pekel t.b.v. het beperkt 

logen van de wanden voor die cavernes die nog niet de maximaal 
toegestane diameter hebben bereikt; 
 

4. De gevolgen van de niet-terugneembaarheid van de olie voor eventueel bedreigde 
objecten wordt geminimaliseerd. Daartoe behoren onder andere: 

 
 Opstelling en inwerkingtreding van het communicatieplan 
 Opstelling bodemverontreinigingsrapport 
 Opstelling van een saneringsplan, als sanering mogelijk is 

 
De verder uitgewerkt procedure voor de beëindiging van de opslag wordt voorafgaand aan 
de eerste vulling aan SodM overlegd. 
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Bijlagen 
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1. Tekstuele versie van de Bowtie “Irretrievable Oil at 
Abandonment” 
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Hazard Specification Sheet 
Case: Gasoil Storage Hengelo  

Hazard:  Storage of Gasoil in a Salt Cavern 

Top Event: Gasoil is Irretrievable at Abandonment 

 
Hazard name:  storage of gasoil in a salt cavern 

Location:  CLOVIS (Gasoil Storage Hengelo) 

Top event:  gasoil is irretrievable from cavern at abandonment 

 

Threats 

 

Threat 

  Barrier - Accountable 
»Activity - Responsible 

   Escalation Factor 

  Barrier - Accountable 

»Activity - Responsible 

• oil is trapped in pockets in roof 

  • asap leaching of roof pockets 

After the storage plan and related oil storage permits have been granted, roof pockets will be leached, to reduce the pocket volume (i.e. the volume of potentially irretrievable oil). This will be done 

for Cavern 367 which has a high pocket volume of 14.000 m3. 

  • mass balance calculations based on oil in/out and brine in/out 

A good administration of in and out flowing oil and in and out flowing brine will provide the necessary information for mass balance calculations. Any differences between the quantity of oil that went 

into the cavern and that comes out of the cavern at the end signals oil trapped in roof pockets. 

   • pocket volume differs from assumed volume based on most recent sonar measurement 

  • Measure oil level during first filling operation after given filling volume (for example after 10.000 or 20.000 m3) to check reliability and accuracy of sonar measurement 

The oil level will be measured at several moments during first filling of the cavern, for example after 10,000 m3, after 25,000 m3, etc. Comparing the expected oil-brine level 

with the actual level gives information on the reliability and accuracy of the sonar measurements. Also it gives insight in the presence of any unknown roof pockets. 

  • leaching of roof pockets after last oil delivery 
If, at the last oil delivery, not all stored oil is retrieved, roof pockets will be leached, to reduce the pocket volume and to be able to retrieve all oil from the roof pockets, This will be done for Caverns 

372 and 472.  

   • leaching of roof might encounter problems (insoluble rock benches, unleachable pockets) 

  • expel oil with a gas (nitrogen, compressed air) 
If also after leaching of the roof not all oil is retrieved, it can be considered to expel the last quantities of oil by a gas, like nitrogen or compressed air. 

• oil is sticking to cavern walls/roof 

  • mass balance calculations based on oil in/out and brine in/out 

A good administration of in and out flowing oil and in and out flowing brine will provide the necessary information for mass balance calculations. Any differences between the quantiy of oil that went 
into the cavern and that comes out of the cavern at the end signals leakage of oil (or oil trapped in roof pockets). 

  • circulate brine through cavern to retrieve oil from wells 

By circulating brine through the storage cavern oil that is sticking to the wall might go into suspension. After a period of rest, the oil can be retrieved from the oil well. 

  • additional leaching to retrieve oil from walls 
By additional leaching (circulation of fresh water) oil that is sticking to the wall might go into suspension. After a period of rest, the oil can be retrieved from the oil well. 

• oil has permeated into cavern walls or roof 

  • mass balance calculations based on oil in/out and brine in/out 

A good administration of in and out flowing oil and in and out flowing brine will provide the necessary information for mass balance calculations. Any differences between the quantiy of oil that went 
into the cavern and that comes out of the cavern at the end signals leakage of oil (or oil trapped in roof pockets). 

  • circulate brine through cavern to retrieve oil from wells 

By circulating brine through the storage cavern oil that is sticking to the wall might go into suspension. After a period of rest, the oil can be retrieved from the oil well. 
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  • additional leaching to retrieve oil from walls 

By additional leaching (circulation of fresh water) oil that is sticking to the wall might go into suspension. After a period of rest, the oil can be retrieved from the oil well. 

 

 

Consequences 

 

Consequence 

  Barrier - Accountable 
»Activity - Responsible 

   Escalation Factor 

  Barrier - Accountable 

»Activity - Responsible 

• retarded contamination of aquifers associated with residual oil in cavern 

  • design: salt above cavern (impermeable) 

Salt is impermeable for fluids like oil. During the selection procedure caverns which developed into other salt layers than Salt A were excluded from the selected caverns. 

  • multiple impermeable layers (claystone) between cavern and known aquifers 

If leakage has occurred below the groundwater base, the presence of multiple impermeable claystone layers between the leakage depth and any used aquifers, prevents contamination of these 

aquifers. 

  • distance to water extraction points from deep aquifers (if any) 

The wells are located far away from any drinking water extraction locations. 

   • new groundwater extraction points (drinking water, geothermal) 

  • governmental regulations 

Regulations with respect to new groundwater extractions should prevent new groundwater extraction locations too close to the wells. 

• violation of storage permit 

• reputational damage 

  • communication plan incl. emergency response 
To prevent any reputational damage to AkzoNobel and State Supervision of Mines, a good communication plan must be developed in case of oil leakage. 

• financial loss 

  • insurance to cover financial damage 

To prevent any financial damage to AkzoNobel a good insurance must be effective in case of a volume of oil is irretrievable. 
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2. Overzicht van barrières en het aantal voorkomens naar type 



Barrier # Times occurring Barrier type Description 
Additional leaching to retrieve oil from walls 2 Operations and Maintenance By additional leaching (circulation of fresh water) oil that is sticking to the wall may be retrievable. After a period of rest, the oil can 

be retrieved from the oil well. 

Leaching of roof pockets prior to storage 1 Reduction in Inventory For caverns 367 and 469 roof pocket leaching will be performed before filling the caverns with oil entirely. In this way, the majority 
of roof pockets will be leached away and these caverns will have developed a flat roof before start of the storage operation. 

Circulate brine through cavern to retrieve oil sticking to walls 2 Operations and Maintenance By circulating brine through the storage cavern, oil that is sticking to the wall may go into suspension. After a period of rest, the oil 
can be retrieved from the oil well. 

Communication plan incl. emergency response 1 Administrative To prevent any reputational damage to AkzoNobel and State supervision on Mines, a good communication plan must be developed 
in case of oil leakage. 

Design: salt above cavern (impermeable) 1 Design - Process concept Salt is impermeable for fluids like oil. During the selection procedure, caverns that developed into other salt layers than Salt A were 
excluded from the selection. 

Distance to water extraction points from deep aquifers 1 Separation (Time or Space) The wells are located far away from any water extraction locations. 

Expel oil with a gas (nitrogen, compressed air) 1 Operations and Maintenance If after leaching of the roof not all oil is retrieved, it can be considered to expel the last quantities of oil by a gas, such as e.g. 
nitrogen or compressed air. 

Governmental regulations 1 Procedural Regulations with respect to new groundwater extractions should prevent new groundwater extraction locations too close to the 
wells. 

Insurance to cover financial damage 1 Administrative Financial damage to AkzoNobel must be covered by a good insurance, one that covers the cost for additional measures to retrieve 
the oil, and, in worst-case, the value of the irretrievable oil 

Leaching of roof pockets after last oil retrieval by Argos 1 Reduction in Inventory If, at the last oil delivery, not all stored oil is retrieved, roof pockets will be leached to reduce the pocket volume and to be able to 
retrieve all oil from the roof pockets, This will be done for caverns 372 and 472. 

Mass balance calculations based on oil in/out and brine in/out 3 Administrative A good administration of in- and outflow of oil and in- and outflow of brine will provide the information for mass balance calculations. 
A mismatch between the quantity of oil that went into the cavern and that comes out of the cavern during a full oil recovery or at 
abandonment indicates that oil is trapped inside the cavern. 

Oil level measurement inside the cavern at several moments during the first filling operation to 
calibrate the volume of oil trapped in pockets in the roof as estimated from the combined sonar 
measurements 

1 Administrative The oil level inside the cavern will be measured at several moments during first filling of the cavern, e.g. after every 10,000 m3 of oil 
inserted. By comparing the actual level to the expected oil-brine level estimated from the combined sonar measurements the 
estimated volume of oil in roof pockets can be calibrated. As such, it also indicates the presence of unknown roof pockets that were 
not "seen" by sonar 

Multiple impermeable layers (claystone) between cavern and known aquifers 1 Design - Process concept If leakage has occurred below the groundwater base, then the presence of multiple impermeable claystone layers between the 
leakage point at depth and the aquifers prevents contamination of these aquifers for a long period of time (tens of thousands of 
years, if at all) 

 



'CLOVIS BowTie-Gasoil is Irretrievable at Abandonment' - 'Barrier Type Count per Threat/Consequence' 
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Storage of Gasoil in a Salt Cavern: 

Gasoil is Irretrievable from Cavern at 

Abandonment 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
e

 

C
o

n
tr

o
l 

o
f 

E
n

e
r
g

y
 R

e
le

a
s
e

 

D
e
s
ig

n
 -

 D
e

ta
il

 D
e
s
ig

n
 

D
e
s
ig

n
 -

 P
r
o

c
e
s
s
 c

o
n

c
e
p

t 

D
e
s
ig

n
 -

 P
r
o

te
c
ti

o
n

 S
y
s
te

m
 

G
u

a
r
d

in
g

 o
r
 S

h
ie

ld
in

g
 

I
n

s
p

e
c
ti

o
n

 

I
n

s
p

e
c
ti

o
n

 a
n

d
 M

a
in

te
n

a
n

c
e
 

O
p

e
r
a
ti

o
n

s
 a

n
d

 M
a
in

te
n

a
n

c
e

 

P
r
o

c
e
d

u
r
a
l 

R
e
d

u
c
ti

o
n

 i
n

 I
n

v
e
n

to
r
y
 

S
e
p

a
r
a
ti

o
n

 (
T

im
e
 o

r
 S

p
a
c
e
)
 

Threats:                                                                                                                   

Oil is trapped in pockets in roof 2        1  2  

Oil is sticking to cavern walls/roof 1        2    

Oil has permeated into cavern walls or roof 1        2    

Consequences:                                                                                                                   

Retarded contamination of aquifers associated with residual oil in cavern    2      1  1 

Violation of storage permit             

Reputational damage 1            

Financial loss 1            
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3. Indeling van barrières naar type en gedetailleerde beschrijving 
 
 
 
 
 



Barrier nr, Barrier Barrier type Short description Extended description Implementation into the risk management plan

Admin_1 Insurance to cover financial damage Administrative Financial damage to AkzoNobel must be 

covered by a good insurance, one that 

covers the cost for additional measures to 

retrieve the oil, and, in worst-case, the value 

of the irretrievable oil 

Financial damage, e.g. in the form of costs for additional measures to recover the oil, 

and, in worst case, the value of the irretrievable oil itself, must be properly insured by 

AkzoNobel.

Before the start of the oil storage operation AkzoNobel will 

verify that the present insurance covers any potential financial 

damage related to oil storage (mitigating actions, remediation 

activities, value irretrievable oil, etc.) 

Admin_2 Mass balance calculations based on oil 

in/out and brine in/out

Administrative A good administration of in- and outflow of 

oil and in- and outflow of brine will provide 

the information for mass balance 

calculations. A mismatch between the 

quantity of oil that went into the cavern and 

that comes out of the cavern during a full oil 

recovery or at abandonment indicates that 

oil is trapped inside the cavern.

AkzoNobel and Argos will implement a so-called "Oil and Brine Administration". In this 

administration detailed figures are administered for oil flowing into and out of the cavern 

and for brine flowing into and out of the cavern. At any time after a full oil recovery, and 

after the final oil recovery, the quantity of oil that is unaccounted for confirms that oil is 

trapped in the cavern (roof pockets, sticking to walls) 

A mass-balance administration will be incorporated in the 

administrative plan

Admin_3 Oil level measurement inside the cavern at 

several moments during the first filling 

operation to calibrate the volume of oil 

trapped in pockets in the roof as estimated 

from the combined sonar measurements

Administrative The oil level inside the cavern will be 

measured at several moments during first 

filling of the cavern, e.g. after every 10,000 

m
3
 of oil inserted. By comparing the actual 

level to the expected oil-brine level 

estimated from the combined sonar 

measurements the estimated volume of oil 

in roof pockets can be calibrated. As such, it 

also indicates the presence of unknown roof 

pockets that were not "seen" by sonar

Just before the first filling operation a detailed base level sonar measurement will be 

performed to confirm that no change has occurred in the shape and volume of the 

cavern. Using this sonar measurement, intermediate filling levels can be determined (e.g 

after 10.000 m
3
, after 20.000 m

3
, etc.), which can be compared with actual levels 

measured during the filling operation. Large differences may be an indication of  

additional roof pockets that were not "seen" by sonar, larger pockets than estimated 

from sonar, or wider caverns in general (when differences occur at all filling levels), etc. 

Also, it provides information on the reliability of the sonar measurements.

The results of the base level sonar measurements, performed 

just before first filling of the cavern, and the calibration with the 

oil level measurements, will be discussed in more detail with 

State Supervision of Mines (SodM). The technique by which the 

oil-brine-interface level is measured inside the cavern is 

decribed in the monitoring plan.

Admin_4 Governmental regulations Administrative Regulations with respect to new 

groundwater extractions should prevent 

new groundwater extraction locations too 

close to the wells.

Groundwater extraction permits are granted by the water board or the provincial 

authorities. These authorities should assure that no groundwater extraction permits are 

granted that are too close to the oil storage caverns, at least with respect to deep 

groundwater extractions. For shallow groundwater extractions (i.e. phreatic 

groundwater) and for extractions that are not subject to the permitting procedures, no 

risks exists and no special distances have to be taken into account as long as no 

leakage of oil from te cavern occurs. If leakage occurs, groundwater extractions in the 

vicinity of the oil storage caverns must be abandoned or at least reconsidered.

Implementation by external parties

KEY

See 'administrative plan'

Will be discussed with SodM

See 'Abandonment procedure'

Bijlage 3a - Administratieve barrières



Barrier nr, Barrier Barrier type Short description Extended description Implementation into the risk management plan

Design_1 Design: salt above cavern (impermeable) Design - Process concept Salt is impermeable for fluids like oil. During 

the selection procedure, caverns that 

developed into other salt layers than Salt A 

were excluded from the selection.

Salt is impermeable for fluids like oil. Permeability measurements on salt have indicated 

a permeability in the range of 1,00E-05 to 1,00E-02 mD, and a hydraulic conductivity of 

1,00E-11 to 1,00E-08. All selected caverns are entirely situated within Salt A and during 

the selection procedure caverns which developed into other salt layers than Salt A were 

excluded from the selection. A detailed geological description of the selected salt 

caverns can be found in the report titled "Cavern-specific risk assessment of gas oil 

storage in the Marssteden concession based on the Second Use Containment Concept 

(2U-CC)" by Deltares (2012).

This design aspect was implemented in the cavern selection procedure.

Design_2 Design: salt layer between sump and less 

impermeable Solling Formation

Design - Process concept In some caverns, it may be necessary that the 

sump is in oil partially. In such cases, a salt 

layer between the lowest point of the sump (i.e. 

the deepest point of the cavern during its 

history) and the less impermeable Solling 

Formation must be present to prevent 

permeation into the Solling Formation.

In some caverns, it may be necessary that the sump is in oil partially. If so, then this is 

only allowed if it can be assured that a salt layer is present between the base of the sump 

(i.e the deepest point the cavern has ever reached) and the  more permeable Solling 

formation. As salt is impermeable for fluids like oil this salt layer then forms a barrier 

preventing any permeation of oil into the Solling formation.

This design aspect will be implemented in the final cavern-specific fillling procedure 

which will be sent to State Supervision of Mines (SodM) before the start of the oil storage 

preparations

KEY

See 'administrative plan'

Will be discussed with SodM

See 'Abandonment procedure'

Bijlage 3b - Ontwerpbarrières



Barrier nr, Barrier Barrier type Short description Extended description Implementation into the risk management plan

Inspection_1 Sonar measurement to locate possible oil 

pockets and estimate their volumes

Inspection If a significant amount of oil cannot be retrieved 

after abandonment of the oil storage cavern, 

new sonar measurements will be done to 

identify oil pockets in the cavern roof, based on 

which a leaching program can be developed.

A proven method to gain insight into the shape and volume of a cavern and the presence 

and location of roof pockets is to use sonar measurements. If a significant amount of oil 

cannot be retrieved at the end of the storage period, then an accurate sonar 

measurement will be done through all available wells obtain the most accurate estimate 

of pocket volume possible. Based on the results, a roof leaching plan will be made to 

recover the remaining oil by leaching away the pockets,

This measure will be incorporated in the Abandonment procedure

KEY

See 'Administrative plan'

Will be discussed with SodM

See 'Abandonment procedure'

Bijlage 3c - Barrières op het gebied van inspectie



Barrier nr, Barrier Barrier type Short description Extended description Implementation into the risk management plan

Operations_1 Additional leaching to retrieve oil from walls Operations and Maintenance By additional leaching (circulation of fresh 

water) oil that is sticking to the wall may be 

retrievable. After a period of rest, the oil can be 

retrieved from the oil well.

Additional leaching may be a good way to retrieve additional oil from a cavern after 

abandonment. After releaching (by circulation of fresh water) and extraction of brine, 

any oil that sticks to the walls of the cavern or that has permeated a few centimeters 

into the cavern walls can be retrieved because the salt that it is sticking to or that it has 

permeated into dissolves. There is no experience with leaching of cavern walls of 

caverns that were formery used for oil storage. This makes the success of this 

technique unsure.

This measure will be incorporated in the Abandonment procedure

Operations_2 Circulate brine through cavern to retrieve oil from 

wells

Operations and Maintenance By circulating brine through the storage cavern, 

oil that is sticking to the wall may go into 

suspension. After a period of rest, the oil can be 

retrieved from the oil well.

Circulating brine through a cavern may be a good way to retrieve additional oil from a 

cavern after abandonment. During circulation of brine, oil that sticks to the walls of the 

cavern might go into suspension, thus becoming retrievable. There is no experience 

with circulation of brine in caverns that were formery used for oil storage. This makes 

the success of this technique unsure.

This measure will be incorporated in the Abandonment procedure

Operations_3 Expel the irretrievable oil with a gas (nitrogen, 

compressed air)

Operations and Maintenance If  after leaching of the roof not all oil is 

retrieved, it can be considered to expel the last 

quantities of oil by a gas, such as e.g. nitrogen 

or compressed air.

When a gas (like nitrogen) is pumped into the cavern, this will form a new uppermost 

layer in the cavern and in the roof pockets, thereby exelling the gasoil from these 

pockets. The gasoil can then be extracted via one of the wells. As nitrogen is a non-

toxic and less polluting material, the irretrievability of this nitrogen is no problem. 

However, it requires a significant investment to convert the wells to be suitable for gas 

injection and withdrawal.

This measure will be incorporated in the Abandonment procedure

KEY

See 'administrative plan'

Will be discussed with SodM

See 'Abandonment procedure'

Bijlage 3d - Barrières op het gebied van operatie en onderhoud



Barrier nr, Barrier Barrier type Short description Extended description Implementation into the risk management plan

ReductionInventory_1 Communication plan incl. emergency response Reduction in 

Inventory

To prevent any reputational damage to AkzoNobel and State 

supervision on Mines, a good communication plan must be 

developed in case of oil leakage.

In case of any breach of confinement due to leakage of oil, measures must be taken to 

minimize reputational damage, both for AkzoNobel (being the owner of the caverns) as 

for State supervision of Mines (being the responsible authority). Good communication 

towards all stakeholders is an important measure to reduce this damage. Therefore a 

good communication plan must be in place for when leakage occurs.

A communication plan will be written by AkzoNobel and Argos, but this is not part of the 

Risk Management Plan

ReductionInventory_2 Leaching of roof pockets prior to storage Reduction in 

Inventory

After the storage plan and related oil storage permits have been 

granted, roof pockets will be leached of caverns 367 and 469 to 

reduce the pocket volume (i.e. the volume of potentially 

irretrievable oil).

For caverns 367 and 469 roof pocket leaching will be performed before filling the 

caverns with oil entirely. In this way, the majority of roof pockets will be leached away 

and these caverns will have developed a flat roof before start of the storage operation.

The roof leaching procedure is decribed in attachment [18] to the Storage plan

ReductionInventory_3 Leaching of roof pockets after last oil retrieval by 

Argos

Reduction in 

Inventory

If, at the last oil delivery, not all stored oil is retrieved, roof 

pockets will be leached to reduce the pocket volume and to be 

able to retrieve all oil from the roof pockets, This will be done for 

caverns 372 and 472. 

From caverns 372 and 472 it is known that roof pockets are present in which gasoil will 

remain at abandonment. For these caverns leaching will be performed after  the last oil 

retrieval by Argos, such that the trapped oil can be retrieved.

The roof leaching procedure is decribed in attachment [18] to the Storage plan. This 

measure will be incorporated in the Abandonment procedure.

KEY

See 'administrative plan'

Will be discussed with SodM

See 'abandonment procedure'

Bijlage 3e - Barrières ter vermindering van het optreden van bedreigingen



Barrier nr, Barrier Barrier type Short description Extended description Implementation into the risk management plan

Separation_1 Distance to water extraction points from deep 

aquifers

Separation (Time or Space) The wells are located far away from any 

water extraction locations.

When oil is found to be irretrievable from the abandoned storage cavern, there is a a risk 

that groundwater may become polluted in the (far) future due to loss of cavern integrity 

with geologic time. If this happens, then the oil-polluted groundwater will travel through 

the subsurface due to groundwater flow. Depending on the permeability, porosity and 

differences in groundwater level, this flow has a magnitude of several meters up to 

approximately 100 meters per year. As the wells and caverns are located at large 

distances of drinking water extraction points (several kilometers) it will take tens to 

hundreds of years before polluted groundwater will arive at the drinking water extraction 

location and then only if the groundwater flow is in the right direction.

No action required

Separation_2 Multiple impermeable layers (claystone) 

between cavern and known aquifers

Separation (Time or Space) If leakage has occurred below the 

groundwater base, then the presence of 

multiple impermeable claystone layers 

between the leakage point at depth and 

the aquifers prevents contamination of 

these aquifers for a long period of time 

(tens of thousands of years, if at all)

When leakage of oil in the subsurface has occurred at a deep level (i.e. at cavern level), 

it will take tens of thousands of years for the oil to reach an aquifer due to the presence of 

several thick impermeable layers between the point of leakage and the aquifers. A 

detailed geological description of the selected salt caverns can be found in the report 

titled "Cavern-specific risk assessment of gas oil storage in the Marssteden concession 

based on the Second Use Containment Concept (2U-CC)" by Deltares (2012).

No action required

KEY

See 'administrative plan'

Will be discussed with SodM

See 'Abandonment procedure'

Bijlage 3f - Barrières die een scheiding in tijd of plaats betreffen



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

31 Winningsplan Twente-Rijn en Uitbreiding 2003  
zonder vertrouwelijke gegevens 
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32 Schlumberger productblad USIT 

 

 

 



USI UltraSonic Imager Tool

The USI* UltraSonic Imager tool (USIT) uses
a single transducer mounted on an Ultrasonic
Rotating Sub (USRS) on the bottom of the
tool. The transmitter emits ultrasonic pulses
between 200 and 700 kHz and measures the
received ultrasonic waveforms reflected from
the internal and external casing interfaces.
The rate of decay of the waveforms received
indicates the quality of the cement bond at
the cement/casing interface, and the resonant
frequency of the casing provides the casing
wall thickness required for pipe inspection.
Because the transducer is mounted on the
rotating sub, the entire circumference of the
casing is scanned. This 360° data coverage
enables the evaluation of the quality of the
cement bond as well as the determination
of the internal and external casing condition.
The very high angular and vertical resolutions
can detect channels as narrow as 1.2 in.
[3.05 cm]. Cement bond, thickness, internal
and external radii, and self-explanatory maps
are generated in real time at the wellsite.

Applications

■ Cement evaluation
■ Casing inspection

● Corrosion detection and 
monitoring

● Detection of internal and exter-
nal damage or deformation

● Casing thickness analysis for
collapse and burst pressure 
calculations

Measurement Specifications

USIT

Output Acoustic impedance, cement bonding to casing, 
internal radius, casing thickness

Logging speed 1,800 ft/hr [549 m/h]
Range of measurement Acoustic impedance: 0 to 10 MRayl [0 to 10 MPa.s/m]
Vertical resolution Standard: 6 in. [15.24 cm]
Accuracy Less than 3.3 MRayl: ±0.5 MRayl
Depth of investigation Casing-to-cement interface
Mud type or weight limitations† Water-base mud: Up to 15.9 lbm/gal

Oil-base mud: Up to 11.2 lbm/gal
Combinability Bottom-only tool, combinable with most tools
Special applications Identification and orientation of narrow channels

† Exact value depends on the type of mud system and casing size.



CE_04_005_0 ©Schlumberger

August 2004 *Mark of Schlumberger

Produced by Marketing Communications, Houston.

www.slb.com/oilfield 

Mechanical Specifications

USIT

Temperature rating 350°F [177°C]
Pressure rating 20,000 psi [138 MPa]
Casing size—min. 41⁄2 in. [11.43 cm]
Casing size—max. 133⁄8 in. [33.97 cm]
Outer diameter† 3.375 in. [8.57 cm]
Length† 19.75 ft [6.02 m]
Weight† 333 lbm [151 kg]
Tension 40,000 lbf [177,930 N]
Compression 4,000 lbf [17,790 N]

† Excluding the rotating sub

USIT Rotating Sub Mechanical Specifications

USRS-AB USRS-A USRS-B USRS-C USRS-D

Outer diameter 3.41 in. [8.66 cm] 3.58 in. [9.09 cm] 4.625 in. [11.75 cm] 6.625 in. [16.83 cm] 8.625 in. [21.91 cm]
Length 9.8 in. [24.89 cm] 9.92 in. [25.20 cm] 9.8 in. [24.89 cm] 8.3 in. [21.08 cm] 8.3 in. [21.08 cm]
Weight 7.7 lbm [3.5 kg] 7.7 lbm [3.5 kg] 10.6 lbm [4.8 Kg] 15.0 lbm [6.8 kg] 18.3 lbm [8.3 kg]



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 
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Aanvullende informatie op aanvraag 642483 Gasolieopslag Twente 1\3 

  
 Contactpersoon ing. Simone te Kamp  

Datum 26 februari 2013  

Kenmerk N004-1210676STK-srb-V01-NL  

Aanvulling op aanvraag 642483 Gasolieopslag Twente 
 

 

Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsregio Twente hebben als onderdeel van de 

beoordeling van de vergunningaanvraag een volledigheidstoets van de gesterde delen van het 

Veiligheidsrapport uitgevoerd. De conclusie is dat de verstrekte gegevens en bescheiden 

onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Verzocht is om de volgende ontbrekende 

gegevens aan te leveren: 

 

Veiligheidsrapport 

1. Bij de beschrijving van de risico’s, de PFD’s et cetera ontbreekt het scenario Ongewenste 

(terug) stroming van pekel uit de pekelleiding van de fabriek naar de caverne. Om 

ongewenste uitstroming van gasolie te voorkomen, is het van belang dat er geen ongewenste 

toestroom van pekel plaatsvindt. Informatie hierover ontbreekt in het rapport 

2. Het bijgevoegde Veiligheidsinformatieblad is onvolledig/onjuist: 

Rubriek 1, paragraaf 1.2: het geïdentificeerd gebruik van de stof is in dit geval (nog) niet 

motorbrandstof, maar wordt toegepast als opslag in zoutcaverne;  

Rubriek 7: hantering en opslag, is onjuist;  

Rubriek 8: is hierdoor niet afgestemd op het geïdentificeerde gebruikt 

3. De psu file van de QRA ontbreekt. Deze graag digitaal toezenden aan Staatstoezicht op de 

Mijnen via sodmomgevingsloket@minez.nl, mw. Mentink van de Veiligheidsregio via 

l.mentink@brandweertwente.nl, met een cc aan EZ via s.j.hoes@minez.nl 

4. Daarnaast is een uitleg gewenst over de rol en de status van de QRA. Dit gezien de 

opmerking in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi, waarin voorgesteld wordt aan stoffen 

uit klasse 3 (k3 vloeistoffen, zoals diesel en gasolie) geen ontstekingskans toe te kennen en 

niet mee te nemen in de QRA, omdat de stof geen WMS classificatie heeft. 

 

Notitie 
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Naar aanleiding van het verzoek d.d. 20 februari 2013 hierbij de beantwoording/aanvulling op de 

aanvraag: 

 

Ad. 1 

In dit geval zijn twee situaties te onderscheiden, te weten: 

1. Situatie in rust (olie ligt opgeslagen in de caverne) 

2. Situatie tijdens vullen of legen 

 

In het eerste geval geldt dat de pekelleiding gesloten zal zijn met een tweetal afsluiters. Verder is 

dan ook de oliekant afgesloten met 2 afsluiters. Ongewenste terugstroom van pekel naar de 

caverne en van olie uit de put wordt dus voorkomen door een viertal afsluiters, twee aan de 

pekelkant, twee aan de oliekant. Wanneer beide afsluiters aan de pekelkant niet functioneren, 

wordt olie-uitstroom nog door de twee afsluiters aan de oliekant tegengegaan. Als beide afsluiters 

aan de oliezijde niet functioneren is olie-uitstroom beperkt tot wat er vanwege het verschil in 

soortelijk gewicht tussen olie en pekel uit de put kan stromen, hetgeen beperkt is omdat er geen 

nieuwe pekel toegevoerd wordt. Het aantal barrières om doorgaande, ongewenste uitstroom van 

olie door aanvoer van pekel te voorkomen is dus groot. Een en ander wordt verder uitgewerkt in 

het detailontwerp van de installatie. 

 

In het tweede geval staat er een tankwagen te vullen (perst onder druk olie de caverne in en 

daarmee pekel naar de fabriek) of te legen (rustige aanvoer van pekel vanuit het 

pekelleidingnetwerk). Olie stroomt dus onder pompdruk de caverne in (en pekel van de caverne 

naar de fabriek) of stroomt (weer vanwege het verschil in soortelijk gewicht tussen olie en pekel) 

via de pompinstallatie naar de vrachtwagen. Hiertussen komt een aantal meters, afsluiters, et 

cetera te zitten. Ook dit wordt in het detailontwerp van de installatie verder uitgewerkt. Hierover is 

in ons Risicobeheersplan (bijlage bij opslagplan) nu reeds het nodige gezegd, maar eveneens in 

de HAZOP. 

 

Bovenstaande wordt verder uitgewerkt (als installatiescenario) in het VR. 

 

Ad. 2 

Het gaat om commerciële gasolie die ingezet zal worden als motorbrandstof. Het 

veiligheidsinformatieblad is een juiste weergave van de gasolie die wordt opgeslagen. De 

stofeigenschappen die vermeld staan op het veiligheidsinformatieblad zijn de stofeigenschappen 

waar het om gaat. Voor de gasolie is geen bewerking meer nodig. Dit kan direct gebruikt worden 

als motorbrandstof. 
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Ad. 3 

De psu file is digitaal toegezonden aan: 

Staatstoezicht op de Mijnen via sodmomgevingsloket@minez.nl  

mw. Mentink van de Veiligheidsregio via l.mentink@brandweertwente.nl, met een cc aan  

EZ via s.j.hoes@minez.nl 

 

Ad. 4 

De QRA is volgens de handleiding opgesteld. Strikt genomen wordt K31 vloeistof inderdaad niet 

gemodelleerd echter om inzicht te krijgen in de externe veiligheidscontour is op verzoek van de 

commissie van de MER een QRA opgesteld. Hierbij is als gidsstof nonaan gebruikt. Deze stof 

wordt normaliter gebruikt voor modellering van K22 vloeistoffen. Dit resulteert in een worst-case 

benadering. 

Rol van de QRA: inzichtelijk maken worst case EV contour 

Status van de QRA: informatief 

We merken op dat gasolie een classificering heeft volgens art. 9.2.3.1 2de lid van de  

Wet milieubeheer. Deze is: 

 Schadelijk (Xn) 

 Milieugevaarlijk (N)  

Gasolie is inderdaad niet geclassificeerd als brandbaar. 

 
1 K3: vlampunt 55 -100 °C 
2 K2: vlampunt 21 - 55 °C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

34 Selectiecriteria olieopslag 3 

 

 

 



Caverneselectie 13-2-2013

serie- 
nummer boring maaiveld (m+NAP) X coördinaat Y coördinaat Stabiliteitsklasse Dikte Zout A (m) Criteria 1 & 2

Afstand tot 
naastgelegen 

caverne Criteria 1-3 Cavernegeometrie Criteria 1-4 Positie in zoutpakket Criteria 1-5 Bereikbaarheid Criteria 1-6

1 1 19,62 251.439 473.923 (1) 30
2 2 19,27 251.342 473.917 (1) 24
3 3 18,75 251.250 473.916 (1) 36
4 4 19,95 251.161 473.929 (2) 30
5 5 20,10 251.028 473.951 1 22
6 6 19,35 250.894 473.972 (1) 23
7 7 19,15 251.019 473.845 (p1) 17
8 8 19,55 251.025 473.725 (p1) 17
9 9 19,50 250.945 473.673 (1) 11
10 10 19,50 250.853 473.696 (p1) 16
11 11 19,85 250.762 473.722 (p1) 19
12 12 21,11 251.547 473.941 (1) 23
13 13 21,12 251.632 473.873 (1) 14
14 14 20,10 250.892 473.833 (p1) 23
15 15 19,62 250.765 473.847 p1 29
16 16 19,79 251.205 473.806 (1) 14
17 17 19,75 251.252 473.695 (1) 16

18 20,28 251.266 473.573 (2)
24 20,18 251.264 473.598 (2)
19 20,42 251.287 473.454 (1)
20 20,43 251.315 473.464 (1)

21 21 19,69 251.146 473.621 (1) 13
22 22 20,06 251.147 473.487 (1) 16
23 23 20,61 251.176 473.366 (1) 15
25 25 20,50 251.236 473.231 (1) 28
26 26 20,65 251.248 473.203 (1) 25
27 27 20,03 250.724 473.586 (1) 11
28 28 20,05 250.726 473.447 (1) 13
29 29 20,55 250.728 473.307 (1) 15

30 20,62 250.731 473.170 (2)
31 20,67 250.731 473.140 (2)

32 32 20,20 250.874 473.556 (1) 13
33 20,82 250.880 473.396 2
34 20,46 250.881 473.366 2
35 20,33 250.892 473.218 (2)
36 20,32 250.900 473.189 (2)

37 37 19,45 250.583 473.788 1 28
38 38 19,43 250.564 473.663 (1) 19
39 39 19,86 250.552 473.521 (1) 15

40 19,95 250.503 473.349 (1)
41 19,95 250.496 473.325 (1)
42 20,75 251.078 473.187 (1)
43 20,74 251.085 473.158 (1)

44 44 20,90 251.464 473.712 (1) 7
45 45 20,97 251.496 473.631 (1) 7
46 46 21,03 251.518 473.546 (1) 13
47 47 21,05 251.539 473.461 (1) 35
48 48 21,00 251.568 473.378 (1) 28
49 49 21,29 251.599 473.296 2 20
50 50 21,39 251.628 473.222 1 9
51 51 21,53 251.428 473.204 2 13

52 21,23 251.456 473.121 1
53 21,29 251.480 473.037 1
54 21,12 251.505 472.953 2
55 20,94 251.523 472.870 2

55A 21,00 251.534 472.832 2
56 21,43 251.548 472.785 0+
57 20,41 250.832 472.970 p0+
58 20,96 250.915 472.946 p2
59 20,92 251.002 472.920 p2
60 21,25 251.024 472.647 0+
61 21,30 251.109 472.616 2
62 21,78 251.194 472.584 2

63 63 21,21 251.782 473.512 0+ 21
64 21,66 251.873 473.563 1
65 21,05 251.965 473.587 1

66 66 21,72 251.802 473.362 0+ 33 DOOR onvoldoende
67 21,36 251.799 473.287 2
68 21,34 251.796 473.213 2
69 22,00 252.258 473.638 1
70 22,24 252.340 473.616 2
71 22,23 252.421 473.593 2
72 21,48 252.181 473.361 1
75 22,17 252.426 473.324 1
76 22,21 252.522 473.332 1

73 73 21,97 252.186 473.277 2 10
74 74 22,36 252.191 473.194 (2) 10
77 77 23,00 252.586 473.396 1 22

67

69

72

42

52

55

57

60

64

18

19

30

33

35

40

24

23

33

16

37

11

30

20

20

25

25

10

13

10

16
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Caverneselectie 13-2-2013

serie- 
nummer boring maaiveld (m+NAP) X coördinaat Y coördinaat Stabiliteitsklasse Dikte Zout A (m) Criteria 1 & 2

Afstand tot 
naastgelegen 

caverne Criteria 1-3 Cavernegeometrie Criteria 1-4 Positie in zoutpakket Criteria 1-5 Bereikbaarheid Criteria 1-6

78 22,69 251.704 472.550 p1
78A 22,73 251.701 472.540
79 22,52 251.618 472.547 p0+

80 80 21,92 251.533 472.460 p2 26
81 22,52 251.813 472.930 2
82 22,52 251.812 472.881 2
83 22,93 251.812 472.831 2
84 23,29 251.949 472.571 2
85 23,13 251.910 472.576 2

85A 23,17 251.925 472.574 2
86 21,85 251.371 472.528 0+
87 21,95 251.350 472.491 2
88 21,30 250.835 472.713 p0+
89 21,39 250.867 472.701 p0+
90 21,02 250.730 472.839 p2
91 20,84 250.710 472.857 p2

92 92 19,95 250.564 473.052 0+ 31 DOOR onvoldoende
93 93 20,05 250.548 473.027 0+ 30 DOOR onvoldoende

94 19,85 250.436 473.166 1
95 20,15 250.426 473.134 1
96 20,50 250.377 472.978 p0+
97 20,85 250.367 472.946 p0+
98 20,60 250.509 472.831 p1
99 20,85 250.542 472.821 p1

100 21,10 250.736 472.551 0+
101 21,20 250.737 472.511 1
102 21,50 250.740 472.351 p1
103 21,65 250.740 472.311 p1
104 21,60 250.826 472.167 p0+
105 21,75 250.865 472.170 p0+
106 22,35 251.025 472.184 1
107 22,45 251.065 472.188 1
108 22,45 251.214 472.200 1
109 22,50 251.249 472.203 1
110 22,50 251.494 472.206 p2
111 22,40 251.455 472.203 p1
112 22,45 251.626 472.291 p1
113 22,35 251.629 472.328 p1
114 24,10 251.811 472.304 2
115 23,50 251.797 472.339 2
116 23,00 251.663 472.097 p2
117 22,90 251.646 472.134 p2
118 23,15 251.590 471.901 p2
119 22,80 251.614 471.932 p2
120 22,45 251.479 471.756 p0+
121 22,50 251.499 471.783 p1
122 22,50 250.813 471.923 p1
123 22,55 250.852 471.928 p0+
124 22,40 251.010 471.949 1
125 22,70 251.050 471.954 2
126 22,45 251.231 471.977 2
127 22,37 251.270 471.982 1
128 22,35 251.435 472.003 p2
129 22,31 251.474 472.008 p2
130 23,50 251.966 472.300 2
131 23,70 252.000 472.289 2
132 20,50 250.321 472.794 p2
133 20,40 250.311 472.760 p2
134 20,66 250.262 472.607 1
135 20,81 250.252 472.574 2
136 21,05 250.227 472.381 1
137 21,08 250.264 472.365 2
138 22,01 250.412 472.307 1
139 21,67 250.447 472.291 2
140 21,28 250.594 472.226 p2
141 21,48 250.630 472.210 p2
142 20,64 250.223 472.923 p0+
143 20,58 250.260 472.911 p0+
144 20,19 250.063 472.952 p2
145 20,64 250.025 472.964 p2
146 21,63 250.459 472.554 0+
147 21,61 250.423 472.571 0+

147A 22,32 250.428 472.569 0+
148 148 20,75 250.063 472.452 1 12

149 20,40 249.912 472.490 1
150 20,35 249.880 472.486 1
151 19,92 249.728 472.436 2
152 19,89 249.690 472.424 0+

151

138

140

142

144

146

149

126

128

130

132

134

136

114

116

118

120

122

124

100

102

104

108

110

112

86

88

90

94

96

98

78

81

84

26

24

24

28

21

31

21

36

31

22

21

28

28

26

25

19

27

28

28

28

29

28

28

25

39

17

19

24

26

40

29

16

10

25
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Caverneselectie 13-2-2013

serie- 
nummer boring maaiveld (m+NAP) X coördinaat Y coördinaat Stabiliteitsklasse Dikte Zout A (m) Criteria 1 & 2

Afstand tot 
naastgelegen 

caverne Criteria 1-3 Cavernegeometrie Criteria 1-4 Positie in zoutpakket Criteria 1-5 Bereikbaarheid Criteria 1-6

153 20,17 249.446 472.457 1
154 20,21 249.476 472.443 1

154A 20,20 249.467 472.447 1
155 20,19 249.507 472.429 1
156 19,88 249.819 472.770 p0-

156A 19,91 249.782 472.778 p0-
157 19,89 249.856 472.783 p0-
158 20,08 249.893 472.799 p0-
159 20,42 250.083 472.779 p2

159A 20,15 250.050 472.786 p1
160 20,24 250.122 472.770 p2
161 20,28 250.161 472.761 p0-
162 20,08 249.336 472.660 0+
163 20,23 249.336 472.621 0+
164 20,20 249.337 472.581 2
165 19,84 249.296 472.862 1

165A 19,86 249.287 472.868 1
166 19,91 249.267 472.881 1
167 19,86 249.518 472.798 0+
168 19,95 249.553 472.801 1
169 19,95 249.592 472.804 0+
170 22,51 250.729 471.701 p0+
171 22,48 250.728 471.741 p0+
172 22,42 250.728 471.781 p0+
173 21,21 250.124 472.124 2
174 21,02 250.116 472.154 2
175 20,91 250.109 472.194 2
176 21,29 250.240 471.953 0+
177 21,21 250.280 471.959 2
178 21,40 250.439 471.980 0+ DOOR onvoldoende
179 21,92 250.478 471.987 0+ DOOR onvoldoende
180 22,15 250.640 472.016 p1
181 22,03 250.679 472.023 p0+
182 23,03 250.731 471.486 p0+
183 23,13 250.730 471.526 p0+
184 22,27 250.575 471.556 2
185 21,90 250.540 471.575 2
186 20,68 250.505 471.595 2
187 21,78 250.364 471.671 0+
188 21,61 250.329 471.690 2

188A 21,72 250.319 471.695
189 21,40 250.294 471.709 0-
190 21,08 250.025 471.876 2
191 21,19 250.020 471.918 2
192 20,33 249.873 473.014 1
193 20,21 249.836 473.029 1
194 21,01 250.142 471.699 2
195 20,97 250.110 471.677 2
196 21,33 250.049 471.499 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
197 21,44 250.033 471.455 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
198 22,77 250.760 471.337 p0+
199 22,95 250.761 471.301 p0+
200 23,03 250.761 471.264 p0+
201 22,89 251.329 471.563 p0+
202 22,60 251.353 471.595 p0+
203 22,65 251.377 471.627 p2
204 22,78 252.151 473.026 0-
205 22,83 252.134 472.990 2
206 22,90 252.116 472.954 0-
207 24,06 252.326 472.904 p0+
208 24,23 252.366 472.903 p0+
209 24,10 252.243 472.616 p0-
210 24,50 252.265 472.579 p1
211 25,05 252.359 472.456 p0-
212 24,41 252.382 472.421 p0-
213 24,16 252.217 472.303 0-
214 23,96 252.178 472.290 0-
215 24,63 252.448 472.287 p0-
216 24,39 252.465 472.253 p0-
217 23,77 252.482 472.218 p0+
218 24,13 252.304 471.995 0-
219 24,19 252.302 471.955 0+
220 24,61 252.034 472.073 0+ DOOR voldoende DOOR Benodigd voor ander doeleinde
221 24,27 251.999 472.053 0+ DOOR voldoende DOOR Benodigd voor ander doeleinde
222 24,42 251.964 472.032 0+ DOOR voldoende DOOR Benodigd voor ander doeleinde
223 23,75 251.773 471.941 p2
224 24,06 251.796 471.905 p1

224A 24,00 251.790 471.914 p1

211

213

215

218

220

223

196

198

201

204

207

209

182

184

187

190

192

194

167

170

173

176

178

180

153

156

159

162

165

15

55

54

37

6

54

31

30

29

30

29

37

35

36

30

9

35

40

45

30

21

28

23

25

25

25

25

27

28
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serie- 
nummer boring maaiveld (m+NAP) X coördinaat Y coördinaat Stabiliteitsklasse Dikte Zout A (m) Criteria 1 & 2

Afstand tot 
naastgelegen 

caverne Criteria 1-3 Cavernegeometrie Criteria 1-4 Positie in zoutpakket Criteria 1-5 Bereikbaarheid Criteria 1-6

225 24,80 251.845 471.749 p0+
226 24,19 251.795 471.721 p2
227 23,92 251.749 471.696 p0+
228 23,83 252.643 471.981 0+
229 23,99 252.669 471.951 0+
230 24,20 252.696 471.922 0-
231 25,50 252.872 471.837 0+
232 25,72 252.913 471.831 0+
233 25,75 252.955 471.832 0+
234 25,54 253.122 471.764 2

234A 25,61 253.128 471.760 2
235 25,63 253.158 471.741 0+
236 25,65 253.192 471.719 0+
237 26,22 253.333 471.641 p0+
238 26,08 253.370 471.621 p0+
239 27,00 253.707 471.415 p0-
240 27,26 253.736 471.397 p0-
241 27,37 253.765 471.379 p0+
242 27,52 253.854 471.261 0-
243 28,25 253.868 471.229 0-
244 27,29 253.882 471.195 0+
245 27,42 253.940 471.025 p0+
246 27,50 253.954 470.988 p0+
247 27,50 253.967 470.949 p0+
248 26,57 253.557 471.509 p0-
249 26,56 253.539 471.550 p0+
250 26,79 253.532 471.594 p0+
251 26,34 253.499 471.765 p0+
252 25,96 253.543 471.768 p0+
253 24,83 252.444 472.606 p0+
254 24,47 252.488 472.610 p0-
255 24,90 252.526 472.605 p0+
256 23,59 252.540 472.433 p0+
257 23,66 252.581 472.437 p0+
258 23,76 252.618 472.423 p0+
259 23,88 252.449 473.114 p0-
260 24,22 252.463 473.076 p2
261 24,10 252.486 473.044 p0-
262 24,95 252.541 472.889 p0+
263 24,87 252.580 472.875 p0+
264 24,19 252.620 472.861 p0+
265 25,93 253.298 471.477 p0+
266 25,87 253.272 471.447 p0+
267 25,90 253.246 471.417 p0+
268 26,02 253.152 471.288 0+ DOOR onvoldoende
269 26,21 253.186 471.261 0+ DOOR onvoldoende
270 26,91 253.534 471.365 p0+
271 26,95 253.570 471.347 p0+
272 26,40 253.477 471.178 0+ DOOR voldoende DOOR Zit aan maximale omvang
273 26,28 253.448 471.204 0+ DOOR voldoende DOOR Zit aan maximale omvang
274 26,19 253.418 471.231 0+ DOOR voldoende DOOR Zit aan maximale omvang
275 26,78 253.491 471.017 p0+
276 26,71 253.493 470.983 p0+
277 26,83 253.499 470.948 p0+
278 26,72 253.587 470.801 p0+
279 26,71 253.593 470.762 p0+
280 26,58 253.599 470.723 p0+
281 28,35 254.114 470.887 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
282 28,47 254.153 470.896 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
283 28,62 254.311 470.928 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
284 28,66 254.350 470.936 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
285 28,82 254.507 470.970 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
286 29,03 254.546 470.978 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
287 27,40 253.812 470.912 p0+
288 27,26 253.773 470.922 p0+
289 27,03 253.731 470.930 p0+
290 26,46 253.345 470.869 p0+
291 26,41 253.305 470.864 p0+
292 26,35 253.265 470.859 p0+
293 26,24 253.107 470.838 0+ DOOR onvoldoende
294 26,25 253.067 470.832 0+ DOOR onvoldoende
295 26,25 253.028 470.827 0+ DOOR onvoldoende
296 25,95 252.869 470.806 0+ DOOR voldoende DOOR Tegen anhydrietbank aan
297 26,08 252.830 470.800 0+ DOOR voldoende DOOR Tegen anhydrietbank aan
298 26,22 252.790 470.795 0+ DOOR voldoende DOOR Tegen anhydrietbank aan
299 25,89 252.631 470.773 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
300 25,86 252.592 470.769 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
301 25,83 252.552 470.763 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm

290

293

296

299

275

278

281

283

285

287

259

262

265

268

270

272

242

245

248

251

253

256

225

228

231

234

237

239

29

25

24

29

27

30

31

33

29

27

23

22

15

24

31
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30

32

33

35

35

36
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32

30
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Page 4 of 7



Caverneselectie 13-2-2013

serie- 
nummer boring maaiveld (m+NAP) X coördinaat Y coördinaat Stabiliteitsklasse Dikte Zout A (m) Criteria 1 & 2

Afstand tot 
naastgelegen 

caverne Criteria 1-3 Cavernegeometrie Criteria 1-4 Positie in zoutpakket Criteria 1-5 Bereikbaarheid Criteria 1-6

302 25,42 252.394 470.742 0+ DOOR voldoende DOOR Onzekere vorm en stabiliteit dak
303 25,18 252.354 470.737 0+ DOOR voldoende DOOR Onzekere vorm en stabiliteit dak
304 25,15 252.315 470.732 0+ DOOR voldoende DOOR Onzekere vorm en stabiliteit dak
305 23,44 251.197 471.419 p0+
306 23,20 251.171 471.450 p0+
307 22,97 251.146 471.481 p0+
308 23,52 251.366 471.369 p0+
309 23,41 251.405 471.364 p0+
310 23,30 251.444 471.360 p0+
311 23,51 251.609 471.341 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
312 23,76 251.648 471.336 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
313 23,89 251.688 471.332 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
314 24,08 251.846 471.533 p0+
315 23,92 251.840 471.493 p0+
316 24,23 251.834 471.454 p0+
317 23,85 251.815 471.229 p0+
318 24,05 251.809 471.189 p0+
319 24,28 251.802 471.150 p0+
320 24,36 251.776 470.888 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR Niet volledig in Zout A
321 24,26 251.771 470.849 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR Niet volledig in Zout A
322 24,37 251.766 470.809 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR Niet volledig in Zout A
323 24,97 251.876 470.686 0+ DOOR voldoende DOOR Waarschijnlijk onvoldoende zoutdak
324 25,53 251.915 470.689 0+ DOOR voldoende DOOR Waarschijnlijk onvoldoende zoutdak
325 24,16 251.932 471.336 p0+
326 24,26 251.967 471.335 p0+
327 24,53 252.002 471.333 p0+
328 25,04 252.163 471.393 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
329 24,90 252.136 471.422 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
330 24,85 252.109 471.451 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
331 24,16 252.035 471.591 p0+
332 24,32 252.006 471.611 p0+
333 24,13 251.977 471.630 p0+
334 24,33 252.124 471.759 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
335 24,24 252.164 471.764 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
336 24,33 252.203 471.781 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
337 23,80 251.290 470.947 0+ DOOR onvoldoende
338 23,87 251.325 470.933 0+ DOOR onvoldoende
339 23,99 251.360 470.918 0+ DOOR onvoldoende
340 24,21 251.508 470.862 0+ DOOR onvoldoende
341 24,35 251.543 470.848 0+ DOOR onvoldoende
342 24,38 251.575 470.828 0+ DOOR onvoldoende
343 24,68 251.485 470.663 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
344 24,50 251.445 470.658 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
345 24,58 251.406 470.652 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
346 24,23 251.235 470.629 1
348 24,17 251.155 470.619 1
347 22,90 250.777 471.008 0-

347A 22,75 250.816 471.000 0+
347B 22,79 250.855 470.992 0-
349 23,14 250.839 470.653 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
350 23,19 250.831 470.692 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
351 23,18 250.823 470.731 0+ DOOR voldoende DOOR Ongeschikte vorm
352 22,79 250.929 471.380 p0+
353 22,86 250.968 471.375 p0+
354 22,80 251.008 471.371 p0+
355 21,40 250.316 471.493 nabij bodemdalingsgebied
356 21,52 250.314 471.456 nabij bodemdalingsgebied
357 22,06 250.312 471.420 nabij bodemdalingsgebied
358 25,48 252.683 470.970 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
359 25,94 252.669 471.008 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
360 25,96 252.655 471.045 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
361 26,37 252.824 471.154 0+ DOOR voldoende DOOR Ongunstige vorm
362 26,31 252.859 471.168 0+ DOOR voldoende DOOR Ongunstige vorm
363 26,01 252.893 471.183 0+ DOOR voldoende DOOR Ongunstige vorm
364 27,29 253.738 470.609 0+ DOOR voldoende DOOR Ongunstige vorm
365 27,58 253.750 470.571 0+ DOOR voldoende DOOR Ongunstige vorm
366 27,84 253.734 470.532 0+ DOOR voldoende DOOR Ongunstige vorm
367 27,51 253.504 470.589 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
368 27,44 253.464 470.590 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
369 27,50 253.446 470.424 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
370 27,41 253.446 470.384 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
371 27,52 253.446 470.344 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
372 27,92 253.337 470.158 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
373 27,89 253.308 470.131 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
374 27,79 253.279 470.103 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
375 27,22 253.141 470.020 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
376 27,12 253.103 470.007 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
377 27,09 253.066 469.994 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
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Caverneselectie 13-2-2013

serie- 
nummer boring maaiveld (m+NAP) X coördinaat Y coördinaat Stabiliteitsklasse Dikte Zout A (m) Criteria 1 & 2

Afstand tot 
naastgelegen 

caverne Criteria 1-3 Cavernegeometrie Criteria 1-4 Positie in zoutpakket Criteria 1-5 Bereikbaarheid Criteria 1-6

378 27,02 252.907 469.977 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
379 27,24 252.867 469.980 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
380 26,74 252.827 469.983 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
381 26,12 252.582 470.096 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
382 26,20 252.548 470.115 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
383 26,10 252.521 470.143 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
384 25,86 252.496 470.301 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
385 25,87 252.511 470.338 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
386 25,56 252.526 470.375 0+ DOOR voldoende DOOR Onbetrouwbare vorm
387 25,82 252.381 470.465 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
388 25,79 252.343 470.476 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
389 25,69 252.305 470.486 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
390 24,69 252.747 472.329 0+
391 24,87 252.785 472.318 0+
392 24,90 252.821 472.302 0+
393 24,41 252.990 472.293 p0+
394 24,60 253.030 472.283 p0+
395 24,60 253.067 472.267 p0+
396 25,96 253.209 472.192 p0+
397 25,89 253.246 472.177 p0+
398 25,70 253.281 472.158 p0+
399 26,72 253.402 472.057 0+
400 26,84 253.428 472.026 0+
401 26,79 253.452 471.993 0+
402 25,64 253.242 472.352 p0+
403 26,17 253.257 472.389 p0+
404 26,17 253.269 472.427 p0+
405 25,14 253.136 472.516 p0+
406 24,95 253.105 472.527 p0+
407 24,75 253.070 472.560 p0+
408 25,44 253.477 472.197 0+
409 25,57 253.485 472.233 0+
410 25,80 253.485 472.270 0+
411 27,09 253.606 471.915 0+
412 26,86 253.624 471.945 0+
413 26,74 253.642 471.975 0+
414 26,21 253.273 472.585 p0+
415 26,64 253.303 472.612 p0+
416 25,64 253.485 472.644 0+
417 25,57 253.485 472.606 0+
418 25,56 253.497 472.569 0+
419 26,58 253.567 472.404 0+
420 25,75 253.604 472.381 0+
421 26,20 253.635 472.367 0+
422 25,43 253.443 472.799 0+
423 25,20 253.419 472.832 0+
424 25,30 253.398 472.862 0+
425 25,30 253.319 472.999 0+
426 25,34 253.295 473.033 0+
427 25,30 253.270 473.065 0+
428 24,50 253.166 473.190 0+
429 24,23 253.156 473.231 0+
430 24,42 253.140 473.268 0+

431 431 26,27 253.031 471.034 0+ 29 DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
432 23,73 253.038 473.449 0+
433 23,68 252.999 473.460 0+
434 23,52 252.845 473.502 0+
435 23,58 252.807 473.513 0+
436 23,26 252.768 473.523 0+
437 23,28 252.675 473.657 0+
438 23,26 252.675 473.695 0+
439 23,17 252.675 473.735 0+

440 440 24,99 252.159 470.756 0+ 29 DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
441 441 24,98 252.139 470.945 0+ 29 DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
442 442 24,78 252.157 471.090 0+ 30 DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg

443 23,80 252.742 473.341 0+
444 23,78 252.780 473.354 0+

445 445 24,06 251.647 471.041 0+ 36 DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
446 446 24,27 251.500 471.071 0+ 37 DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
447 447 23,10 251.003 470.907 0+ 38 DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg

448 26,93 253.734 471.578 p0+
449 27,40 253.772 471.567 p0+
450 27,63 253.810 471.555 p0+
451 28,30 254.005 471.628 0+ DOOR voldoende DOOR (volume nog niet toereikend) DOOR DOOR DOOR
452 28,60 254.023 471.663 0+ DOOR voldoende DOOR (volume nog niet toereikend) DOOR DOOR DOOR
453 28,81 254.042 471.698 0+ DOOR voldoende DOOR (volume nog niet toereikend) DOOR DOOR DOOR
454 27,90 253.902 471.860 0+
455 28,00 253.872 471.888 0+
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Caverneselectie 13-2-2013

serie- 
nummer boring maaiveld (m+NAP) X coördinaat Y coördinaat Stabiliteitsklasse Dikte Zout A (m) Criteria 1 & 2

Afstand tot 
naastgelegen 

caverne Criteria 1-3 Cavernegeometrie Criteria 1-4 Positie in zoutpakket Criteria 1-5 Bereikbaarheid Criteria 1-6

456 27,77 253.844 471.917 0+
457 27,35 254.066 471.859 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
458 27,31 254.066 471.899 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
459 27,46 254.066 471.938 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
460 27,72 254.066 472.102 0+
461 27,30 254.066 472.143 0+
462 27,26 254.066 472.183 0+
463 27,04 253.960 472.312 0+
464 27,02 253.921 472.307 0+
465 26,88 253.881 472.300 0+
466 26,49 253.800 472.155 0+
467 26,45 253.792 472.117 0+
468 26,35 253.778 472.079 0+
469 27,00 253.232 470.527 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
470 27,04 253.192 470.531 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
471 26,95 253.153 470.534 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
472 26,83 252.961 470.484 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
473 26,60 252.922 470.487 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
474 26,47 252.882 470.490 0+ DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR DOOR
475 26,22 252.749 470.273 0+ DOOR voldoende DOOR (volume nog niet toereikend) DOOR DOOR DOOR
476 26,36 252.784 470.252 0+ DOOR voldoende DOOR (volume nog niet toereikend) DOOR DOOR DOOR
477 26,45 252.818 470.232 0+ DOOR voldoende DOOR (volume nog niet toereikend) DOOR DOOR DOOR

478 478 23,30 251.148 470.915 0+ 40 DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
479 479 22,89 251.570 471.541 0+ 28 DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein DOOR DOOR Geen verharde weg

480 28,54 253.981 470.524 0+ DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein
481 28,89 254.041 470.517 0+ DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein

482 482 21,98 250.510 471.788 0+ 30 DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein
483 483 24,76 252.973 472.041 0+ 24 Nog veel te klein
484 484 25,68 253.151 471.967 0+ 24 Nog veel te klein
485 485 23,12 251.124 471.639 0+ 30 DOOR voldoende DOOR DOOR DOOR Geen verharde weg
486 486 29,01 253.581 470.006 0+ 33 DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein
487 487 28,27 253.397 469.827 0+ 37 DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein
488 488 28,47 253.512 469.738 0+ 34 DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein
489 489 29,99 253.694 469.667 0+ 37 DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein
490 490 30,40 253.833 469.623 0+ 32 DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein
491 491 31,62 253.973 469.583 0+ 32 DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein
515 515 31,66 254.634 469.440 0+ 31 DOOR voldoende DOOR Nog veel te klein
Klasse 
indeling Klasse indeling:

0+:  Veiligheidsdak aanwezig& inherente veiligheid voorhanden
0-:   Veiligheidsdak aanwezig & geen inherente veiligheid voorhanden
1:    Geen veiligheidsdak aanwezig & inherente veiligheid voorhanden
2 :   Geen veiligheidsdak aanwezig & geen inherente veiligheid voorhanden
P:    Pijlerdimensionering voldoet niet aan BGR criteria
( -)   Op basis van geodetische grondslag en/of productie historie 
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36 2 Ad 1 Cav381 Cavern-specific risk assessment of gas oil storage  

 

 

 



Cavern-specific risk assessment 
Cavern 381 
 

 1 

Akzo Nobel Industrial 
Chemicals B.V. 
 

Executive summary 
AkzoNobel has been producing salt by solution mining in the Twente region since 1933. 
Solution mining is a technique whereby salt is produced from the subsurface by dissolving it 
in water that is pumped down into a salt layer, thereby creating holes called “caverns”. 
Many caverns in this region have reached their end of productive life or will do so in the 
near future. AkzoNobel aims to use some of these caverns for the storage of gas oil. Prior 
to the selection of specific caverns, the suitability for storage was assessed at site level, 
which resulted in a preselection of eleven caverns that were considered potentially suitable 
for gas oil storage (see “Voornemen gasolieopslag in zoutcavernes in de regio Twente“; 
AkzoNobel, 2010). Important issues to be addressed in more detail for these preselected 
caverns relate to the technical suitability of a salt cavern for storage, and the risks 
associated with it. For this purpose, a generic technical risk assessment was done for gas 
oil storage in salt caverns in Twente (Van Duijne et al., 2012a).  This risk assessment was 
done by applying the bow-tie methodology, and is based on the subsurface containment 
concept and its underlying assumptions, which encompasses the whole suite of barriers 
and monitoring measures that ensure that gasoil does not disperse outside the boundaries 
of the storage system. It resulted in a checklist with requirements for a cavern to adhere to 
for it to be labeled suitable for storage of gas oil. 
 
Four cavers were selected for storage of gas oil and were subjected to this checklist in a 
cavern-specific risk assessment (Van Duijne et al., 2012b) by Deltares that was submitted 
as attachment to the storage plan in early January 2013.  
 
In December 2012 a fifth cavern was added to the selection: cavern 381. Its suitability for 
storage of gas oil was assessed in a similar manner as the other four caverns, i.e., by 
performing a cavern-specific risk assessment that involves subjecting it to the checklist for 
suitability for storage of gasoil, and by looking in detail at the local geology around the 
cavern, the geometry, the well configuration, and the volume. As such, the results from this 
cavern-specific risk assessment for cavern 381 are detailed in this report. Additional 
information is given on the current status, the geometry, and the local geological conditions 
around cavern 381. Next, the suitability checklist (see section 7.4 in Van Duijne et al., 
2012a) is filled in and reviewed to show that the selected cavern fulfills the requirements to 
be used for gasoil storage. A suitable cavern in this context means that it adheres to the 
conditions that are required to ensure that the gasoil remains confined to the storage 
system.  
 
Contrary to the other four caverns, for this cavern no multiphase flow modeling (STOMP) 
was done to explicitly quantify the effects of leakage (magnitude, extent of contamination). 
The reason for this is that the results of a similar modeling exercise for the other four 
caverns showed that the effects of leakage are extremely very limited, and also very 
comparable between the four caverns. Since the situation in and around cavern 381 is very 
comparable to that of the other caverns, no change in modeled effects of leakage is to be 
expected. 
 
Characteristics, geology and hydrogeology of the location 
Cavern 381 is located in the Marssteden storage concession, located in the municipality of 
Enschede, at the west side of Enschede in the catchment area of the Twentekanaal. Relief 
in the area is subtle and no moraines or clay lenses are present. Phreatic groundwater 
levels lie between 0 and 2 m below the surface and fluctuate approximately 1 m throughout 
the year (De Louw, 2006). Several surface water streams can be found in the vicinity of the 
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area of which some have EU Water Framework Directive objective ("Azelerbeek" and 
"Bornsebeek"). North of the Marssteden concession, an area of the Ecological Main 
Structure of the Netherlands (EHS) is present. Several groundwater abstraction wells for 
drinking water and two groundwater protection areas are located at close proximity to the 
selected caverns (< 5 km) as well as several swimming water locations. 
 

Figure ES1:  Overview of the area of the Marssteden concession of AkzoNobel with the position of the salt 

caverns. Caverns in dashed rectangles are selected for gas oil storage. Caverns 367, 372, 

469 and 472 are discussed in Van Duijne et al. (2012b), cavern 381 is discussed in this report. 

 
The geology of the Twente area is a key factor in the natural containment of gasoil in salt 
caverns, with emphasis on the hydrogeological properties of the geological layers, the 
tectono-stratigraphic history of the region and the characteristics of faults present in the 
area. The subsurface of the Marssteden area consists of an alternation of aquifers (high 
permeability) and aquitards (low permeability). The shallowest aquifer (first 10 to 60 m 
below the surface) is unconsolidated and sandy, and has a high permeability. At the base 
of this aquifer a 50-100 meters thick layer of marine clays is found with a very low 
permeability. These marine clays constitute the hydrogeological base of the groundwater 
system. At larger depth the only aquifer present is the Muschelkalk formation, at a depth of 
approximately 250 meters. Furthermore, the subsurface above the Rot salt layers consists 
of Rot claystone with a thickness of approximately 150 meters. 
 
Although tectonic activity has affected the Twente area during geologic history, leading to 
the development of both large scale faults (like the Gronau fault zone north of Hengelo and 
the Boekelo fault zone, southwest of Enschede) and small scale faults, the Marssteden 
concession area itself has been hardly affected. Only the southwestern part of the area, 
closest to the Boekelo fault zone, seems to be affected and faults are present here with an 
offset between 4 and 20 meters. However, these faults do not offset the entire stratigraphy. 
From literature and detailed studies it can be concluded that the salt caverns themselves 
are unlikely to have been directly affected by faults. If faults are present in the salt itself, the 
permeability across faults is known not to change significantly due to the viscoplastic nature 

472 
469 
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381 
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of salt, which tends to heal such high-permeable zones. Nevertheless, there may be faults 
present in the overburden that may form a fluid migration pathway between aquifers at 
different depths that are otherwise separated by aquitards. 
 
Preliminary cavern selection 
Prior to this detailed risk assessment, a cavern selection process was performed, excluding 
high risk caverns from the selection. Excluding criteria encompassed: 
 

 a history of some form of subsidence; 
 a too thin salt roof above the cavern 
 a too small distance between adjacent caverns (i.e. too thin salt pillar); 
 an irregular cavern shape or too small cavern volume; 
 development of the cavern into units of the Main Röt Evaporite salt layer younger 

than unit A; 
 presence of major faults with possible leakage risks. 

 
Possible leakage scenarios and leakage modeling 
Seven leakage scenarios have been identified (see Table ES1), covering all possible 
causes for leakage and their consequences. Each scenario has a different depth and 
period of leakage, as the time span until the discovery of a leak and until full mitigation has 
been achieved differs, depending on the location of the leak (well or cavern). Scenario 1, 
"no breach of confinement", is the base case (expected evolution scenario). 
 
Scenario’s leakage depth period of leakage 
1 no breach of confinement (base case) 435 m -surf. 3 months 
2 leakage from cavern into Röt Claystone 395 m -surf. 3 months 

3 scenario 2 with old permeable well in vicinity 395 m -surf. 3 months 

4 leakage from well into Muschelkalk Formation (below 
hydrogeological base) 

156 m -surf. 1 month 

5 scenario 4 with old permeable well in vicinity 156 m -surf. 1 month 

6 leakage from well into North Sea Supergroup (below 
hydrogeological base) 

60 m -surf. 1 month 

7 scenario 6 with old permeable well in vicinity 60 m -surf. 1 month 

8 leakage from well above hydrogeological base directly 
into groundwater 

20 m -surf. 1 month 

Table ES1: Hazard scenarios associated with the top event “breach of confinement for the cavern-specific 

risk analysis. 

 
Results of the cavern-specific risk assessment 
 
Cavern 381 (wells 381, 382 and 383) is located in the southwestern corner of the 
Marssteden concession (see Figure ES1). Characteristics of this cavern, based on the two 
basic sources of subsurface data that are available (i.e. sonar survey data and gamma-ray 
log data) are shown in Table ES2. The cavern is fully situated in the Röt Salt A Member 
and Röt D is overlain by 12 m of impermeable anhydrite (Röt E). Above that another ±160 
m of impermeable claystone separates the cavern from the more permeable Muschelkalk 
Formation. 
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The nearest fault to this cavern runs just northeast of this cavern, is identified in wells 381 
and 382, and actually crosses the cavern (Geowulf, 2010). Its throw is estimated to be less 
than 2 meters. As it runs through a considerable interval of claystones, it is likely that large 
sections of it are impermeable due to clay-smear. Because the estimated throw is much 
less than the thickness of the salt layer (salt A-D), the containment is unlikely to be 
compromised by this fault. 
 
The current volume of the cavern is approximately 160,000 m3. It is calculated based on 
results from sonar (sound navigation and ranging) surveys. A layer of brine is left at the 
bottom of the cavern during storage to shield the gas oil from the permeable sump material 
and formations below the cavern into which it may potentially migrate. Close inspection of 
the sonar data reveals that a maximum depth of the oil-brine interface of 465 m is allowable 
without exposing the sump to gas oil, i.e., the cavern can be filled with gas oil up to a level 
where the oil-brine interface is at 465 m depth below surface. At this maximum depth, the 
volume of gas oil that can be stored is approximately 150,000 m3. Furthermore, the sonar 
measurements indicate that the roof of this cavern is very regular, i.e., the number of so-
called “pockets” in the roof in which gas oil gets trapped is low. A total pocket volume of 
only a few hundred m3 is estimated from sonar. 
 

Characteristics for cavern 381 

top Upper Röt Evaporite (average) 410m below surface 

thickness Upper Röt Evaporite (average) 12m  

top Main Röt Evaporite (average) 424m below surface 

thickness Main Röt Evaporite (average) 51m  

cavern length 165m 

cavern width 105m 

cavern height (average) 16m 

location gas oil well centre of cavern 

fault Fsw: distance from gas oil well 30m northeast of well 

fault Fsw: depth range of offset 95 to >490m below surface 

old wells: distance from gas oil well 40m northwest and southeast of well 
Table ES2: Overview of the characteristics of cavern 381 
 
Brine production cavern 384 is located at a distance of 72 m, which is almost three times 
the distance (25 m) as required for mechanical stability. Brine production cavern 475 is 
located at a distance of over 150 m and also cavern 378 (no brine production anymore) is 
located at a distance of over 150 m. Also after termination of brine production in caverns 
384 this will still be more than 50 m away from cavern 381, which is at least two times more 
than the width (25 m) as required for mechanical stability and also the distance to cavern 
475 will remain over 125 m. 
 
Compliance with conditions and requirements 
Cavern 381 has been found to comply with the initial conditions and assumptions 
underlying the containment concept. Furthermore, both the unconditional and the 
conditional requirements that must be complied with are fulfilled and the reference material 
relevant to the checklist is presented. Consequently, the risk associated with storage of 
gasoil in this caverns, defined as the probability of occurrence of a breach of confinement 
(the top event) times the effect, is very low to negligible. Information on the probability of 
occurrence of a breach of confinement can be found in Chapter 7 of Van Duijne et al. 
(2012a). 
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Contrary to the other four caverns, for this cavern no multiphase flow modeling (STOMP) 
was done to explicitly quantify the effects of leakage (magnitude, extent of contamination). 
The reason for this is that the results of a similar modeling exercise for the other four 
caverns showed that the effects of leakage are extremely limited, and also very comparable 
between the four caverns. Since the situation in and around cavern 381 is very comparable 
to that of the other caverns, no change in modeled effects of leakage is to be expected. 
 
STOMP modeling results for cavern 472, which is closest to cavern 381, and comparable in 
terms of geology, geometry, and well layout, indicate that leakage of gas oil from any point 
below the hydrogeological base does not pose a risk with respect to contamination of the 
upper, phreatic groundwater bodies near the Marssteden area. Due to the low porosity and 
permeability of the geological layers below this base, upward migration due to multiphase 
flow is largely prohibited and the gas oil does not reach the nearby structures with a higher 
porosity and permeability (fault and/or ‘old’ well). Leakage from the gas oil well above the 
hydrogeological base does cause a direct risk of contamination of the upper groundwater 
bodies. However, the spread of the gas oil in and on top of the phreatic groundwater will be 
limited to an area well within the Marssteden concession. 
 
Conclusion 
It can be concluded that cavern 381 is suitable for cyclic (non-permanent) gas oil storage. 
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1 Introduction 
In December 2012 Deltares issued a report titled “Cavern-specific risk assessment of gas 
oil storage in the Marssteden concession based on the Second Use Containment Concept 
(2U-CC)” (Van Duijne et al., 2012b). It details the results of a cavern-specific risk 
assessment for four caverns in the Marssteden concession selected for gas oil storage. 
The risk assessment was made by applying the methodology explained in the report titled 
“Generic Technical Risk Assessment of Gas Oil Storage in Salt Caverns in the Twente 
region based on the Second Use Containment Concept (2UC-CC) (Van Duijne et al., 
2012a), and was based on the subsurface containment concept and its underlying 
assumptions as explained in Chapter 4 of that report. In the report containing the cavern-
specific risk assessment, the technical suitability of the four caverns selected for gas oil 
storage was addressed, and the risks associated with it were assessed. 
 
Around the same time in December 2012, AkzoNobel decided to add cavern 381 in the 
Marssteden concession to the caverns selected for gas oil storage. In the underlying report, 
the technical suitability of this fifth cavern is addressed, and the risks associated with it are 
assessed. Prior to the actual risk assessment for this cavern, the characteristics of the 
location, the geology and the hydrogeology of the Marssteden concession are briefly 
reviewed. Furthermore, the selection procedure that resulted in the selection of this fifth 
cavern under consideration is briefly explained.  
 
As part of the cavern-specific risk assessment, the hazard scenarios associated with the 
top event “breach of confinement“ are investigated for this fifth cavern, and their 
probabilities are quantified using the generic risk quantification method for gas oil storage in 
salt caverns as explained in Chapter 7 of the report by Van Duijne et al. (2012a). Additional 
information is given on the history, current status, geometry, and volumetrics of the cavern, 
and on the local geological conditions around the cavern. Furthermore, the cavern 
suitability checklist (see Section 7.4 in Van Duijne et al., 2012a) is filled in and reviewed to 
show that the selected cavern fulfills the requirements to be used for gas oil storage. A 
suitable cavern in this context means that it adheres to the conditions that are required to 
ensure that the gas oil remains confined to the storage system. 
 
Contrary to the other four caverns, for this cavern no multiphase flow modeling (STOMP) 
was done to explicitly quantify the effects of leakage (magnitude, extent of contamination). 
The reason for this is that the results of a similar modeling exercise for the other four 
caverns showed that the effects of leakage are extremely limited, and also very comparable 
between the four caverns. Since the situation in and around cavern 381 is very comparable 
to that of the other caverns, no change in modeled effects of leakage is to be expected. 
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2 Marssteden concession  

2.1 Location  
The Marssteden concession is located between the cities of Hengelo and Enschede (in the 
municipality of Enschede) in the catchment of the Twentekanaal. AkzoNobel selected four 
caverns in this concession to be used for gas oil storage in 2012. A fifth cavern was added 
to this selection in January 2013: cavern 381 with three wells (wells 381, 382 and 383). It is 
situated in the southwest corner of the concession (see Figure 2.1 for location; AkzoNobel, 
2010). 
 
Relief in the area is subtle (no large differences in elevation), and no moraines or clay 
lenses are present in this area. Phreatic groundwater levels lie between 0 and 2 m below 
the surface and fluctuate approximately 1 m throughout the year (De Louw, 2006). Several 
surface water streams can be found in the vicinity of the concessions of which some have 
EU Water Framework Directive objective (“Azelerbeek” and “Bornsebeek”). North of the 
Marssteden concession, an area of the Ecological Main Structure of the Netherlands (EHS) 
is present. Several groundwater abstraction wells for drinking water and two groundwater 
protection areas are located at close proximity to the selected caverns (< 5 km). Several 
swimming water locations can be found in the vicinity of the Marssteden concession (Figure 
2.2). 

2.2 Geology and hydrogeology 
Stratigraphic units as described in Section 3.2.1 of the report of Van Duijne et al. (2012a) 
on the general geology of the Twente area are also present in the Marssteden concession, 
and in a horizontal to sub-horizontal position. Information on their depth of occurrence, their 
thickness and their hydrogeological characteristics (bulk porosity, permeability) is provided 
in Table 3.1 of that report (Van Duijne et al., 2012a). For further information on the general 
geology and hydrogeology of the Twente region the reader is referred to Chapter 3 of that 
report. Here, the focus is on the geology and hydrogeology of the Marssteden concession. 
 
The Marssteden concession can be subdivided in a southern and a northern part based on 
the presence of tectonic elements. Detailed studies by Geowulf (2010, 2012) on the 
presence of discontinuities in the otherwise gently dipping strata resulted in a map of the 
Twente-Rijn concession with tectonic areas and fault zones, and in depth and subcrop 
maps of stratigraphic formation boundaries, in which the offset of individual faults is 
displayed at that particular stratigraphic level. Furthermore, one cross-section was 
constructed that runs from SW to NE through the Marssteden area. All maps and the cross-
section can be found in Appendix A. In these maps, which are primarily based on well data, 
the Marssteden storage concession is labeled “Area 3B Marssteden”, and the boundary is 
indicated by a black line in the SE corner of the map. The main tectonic element in this area 
is the Boekelo Fault zone (labeled “Fboekelo”), which runs NW-SE through the southern 
part of the Marssteden concession (see Van Duijne et al., 2012a, Chapter 4, Figure 4.3). In 
depth, it runs from below the stratigraphic level of the caverns up and into the deposits of 
the North Sea Supergroup, and has a maximum throw in the range of 5-20m within the 
Marssteden area. Furthermore, in the northern part, where the caverns selected for gas oil 
storage are located, two smaller normal faults (labeled “F1”, “F2” on the maps) are 
identified, also with a maximum displacement in the range of 5-20m. However, these faults 
do not offset the entire stratigraphy. Fault F1 has an offset at cavern level of 4-6 meters, 
whereas fault F2 has no offset at cavern level.  
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Figure 2.1: Overview of the area of the Marssteden concession of AkzoNobel with the position of the salt 

caverns. Caverns in dashed rectangles are selected for gas oil storage. Caverns 367, 372, 469 and 472 are 

discussed in Van Duijne et al. (2012a), cavern 381 is discussed in this report. 
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Figure 2.2: Overview of the land and water functions of the area surrounding the Marssteden Concession 

(source: Waterbeheerplan 2010-2015). 

 
In the southwestern part of the area, one small normal fault is located (labeled “Fsw”), 
which has no offset at cavern level. Geowulf (2010) concluded that the containment of the 
gas oil is not likely to be directly affected by these faults due to the self-healing nature of 
salt. A more detailed analysis of these faults, i.e., their geographical and stratigraphic 
location in relation to the caverns, and their throw, will be reviewed later in this report for 
cavern 381 individually. 
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3 Preliminary cavern selection  
As part of the permitting procedure for storage of gas oil, a cavern selection process was 
performed (AkzoNobel, 2010). In this preliminary selection process, the caverns in the 
Marssteden concession were checked for compliance with a number of technical 
requirements set by AkzoNobel. A detailed risk analysis was not yet performed at this 
stage. Technical requirements that caverns must comply with according to AkzoNobel 
included: 
 
 no history of subsidence; 
 fulfilling geomechanical stability criteria (e.g. minimum thickness of salt roof above 

the cavern, minimum distance between caverns); 
 suitable cavern geometry (shape, volume); 
 cavern fully contained within unit A of the Main Röt Evaporite; 
 minimal presence of faults; 
 good accessibility 

 

Afterwards, the 11 pre-selected caverns that fulfilled the technical requirements were 
ranked based on operational footprint (impact on the environment, proximity to nature, etc.) 
and compatibility with spatial planning. Primary conclusion from this preliminary cavern 
selection process was that four salt caverns in the Marssteden concession are most 
suitable for gas oil storage: cavern 367 with two wells (wells 367, 368), cavern 372 with 
three wells (wells 372, 373, 374), cavern 469 with three wells (wells 469, 470, 471), and 
cavern 472 with three wells (472, 473, 474).  
 
Several caverns were labeled potentially suitable for future use, mainly because their 
volume was not yet sufficient for oil storage. Of these potentially suitable caverns, the one 
that was deemed most suitable for storage, cavern 381, was selected to be included in the 
Environmental Impact Assessment (EIA) and the spatial plan (‘Inpassingsplan’) that was 
issued by the national government (ministry of Economic Affairs). 
 
In December 2012, the volume of cavern 381 was measured, and found to have reached a 
volume of roughly 160.000 m3, thus making it suitable for storage of gas oil. 
 
For further details on the cavern selection process the reader is referred to the “Startnotitie 
MER”, published under the title “Voornemen gasolieopslag in zoutcavernes in regio 
Twente“ by the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (AkzoNobel, 2010). 



 

 12 

4 Leakage scenarios  

4.1 Leakage scenarios 
Seven leakage scenarios (see Table 4.1) have been identified for the selected caverns, all 
of which result in a deviation from the base case, which is that of a closed storage system 
(cavern and wells) that ensures containment of the gas oil. Together these scenarios cover 
all the possible causes of leakage and their consequences. Scenarios include amongst 
others leakage at different depths from the well or the cavern, i.e., below and above the 
hydrogeological base, the presence of degraded permeable cementation in a neighboring 
well of the same cavern or older caverns in the Marssteden concession, and the presence 
of permeable faults in the immediate vicinity of the cavern or the well that may serve as a 
vertical migration path to shallower stratigraphic levels. For each scenario, a maximum 
period of leakage is defined after which mitigation measures stop the leakage. This is 
further discussed in the next section. 
 
Scenario’s leakage depth period of leakage
1 no breach of confinement (base case) 435 m -surf. 3 months 
2 leakage from cavern into Röt Claystone 395 m -surf. 3 months 

3 scenario 2 with old permeable well in vicinity 395 m -surf. 3 months 

4 leakage from well into Muschelkalk Formation 
(below hydrogeological base) 

156 m -surf. 1 month 

5 scenario 4 with old permeable well in vicinity 156 m -surf. 1 month 

6 leakage from well into North Sea Supergroup 
(below hydrogeological base) 

60 m -surf. 1 month 

7 scenario 6 with old permeable well in vicinity 60 m -surf. 1 month 

8 leakage from well above hydrogeological base 
directly into groundwater 

20 m -surf. 1 month 

Table 4.1  Hazard scenarios associated with the top event “breach of confinement for the cavern-specific 

risk analysis. 

4.2 Timing of mitigation measures 
For the generic assessment of the effects of gas oil leakage (Chapter 6 of Van Duijne et al., 
2012a), conservative calculations were made using STOMP in which the period of gas oil 
leakage was set to 30 years. However, in reality a breach of confinement of the gas oil 
system will be noticed and mitigating measures (technical, human-error-proof, see sections 
5.10 and 5.11 of Van Duijne et al., 2012a) will be taken as soon as the leak is detected, i.e., 
much sooner than after 30 years. Below, the steps that must be taken to stop a leakage 
from the storage system are described, together with a conservative estimate of the timing 
of each of the steps, which, when added together, gives the time that elapses before full 
mitigation is assumed to be achieved: 
 

a. A pressure measurement (or any other suitable measurement employed by AkzoNobel) 
indicates an anomaly, and is followed by an investigation (week 1), during which the 
pressure in the gas oil system is maintained, e.g. by brine injection, to prevent 
destabilization of the cavern; 

b. If investigation points out that the breach of confinement (leakage) is in one of the wells, 
a workover installation is mobilized (week 2); 
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c. The well is temporarily repaired using a packer and pressure is monitored to assess 
whether or not the leakage of gas oil has stopped (week 3). At this stage, the exact 
location of the leakage is found if the leak is in the well. 

d. The leak in the well is permanently repaired and after testing the gas oil storage 
activities can be continued (week 4). At this point in time one month has passed. 

e. When during step b no leak is found in the wells, then in a worst-case scenario the gas 
oil must be removed from the cavern. Duration of this process depends on the amount 
of gas oil stored. In the case of the caverns being completely filled with oil up to the 
maximum allowable amount, this process takes about three months. 

 
Considering the above, it is assumed that leakage from a cavern will continue for a period 
of three months, whereas leakage from a well will continue for one month. 

4.3 Numerical modeling of multiphase flow: STOMP 
As no multiphase flow modeling with STOMP has been done for cavern 381 to explicitly 
quantify the effects of leakage (magnitude, extent of contamination), we refer to the cavern-
specific risk assessment by Van Duijne et al. (2012a) for a technical description of the 
modeling approach that was adopted. 

4.4 Comparison of the results of the numerical modeling for 
the four selected caverns 

The results of the multiphase flow modeling with STOMP were visualized at time t=150 
years after the initial breach of confinement for all scenarios. For the scenario that was 
found to pose the highest risk (most severe in terms of magnitude of leakage and leakage 
flow rate), being scenario 8 (leakage from well above hydrogeological base directly into 
groundwater model), output was visualized at multiple moments in time after gas oil 
leakage occurs: 1 day, 1 week, 1 month, 3 months, 1 year, 5 year, 30 year, 60 year, 100 
year and 150 year after leakage. 
 
When the results of the scenarios are compared for each individual cavern, the following 
conclusions can be drawn with respect to differences and similarities: 
 
1. Differences in the geological situation around the caverns are solely due to the presence 

and location of faults. The geological situation of cavern 381 is most comparable to 
cavern 472, as will be discussed in Chapter 5 in more detail; 

2. For all leakage scenarios, the subsurface volume that is actually affected by leakage is 
in the immediate vicinity of the well and never related to the presence of an old well or a 
fault; 

3. Differences in the modeling results between the individual caverns are hardly visible. 
4. Leakage from a well above hydrogeological base directly into groundwater (scenario 8) 

poses the highest risk. The surface area and volume of gasoil leaked in this scenario is 
similar for all four selected caverns. 

 
As the geology of cavern 381 is highly comparable to the geological situation for the other 
four caverns, and as the well and cavern configuration (age, geometry, depth, etc.) is highly 
comparable to that of the other four caverns, it is highly likely that the results of a STOMP-
modeling for cavern 381 would produce the same results as for the other four caverns. As 
such, it was decided to not perform a STOMP-modeling exercise for cavern 381. 
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5 Cavern 381 

5.1 Status 
 
Cavern 381 contains three wells (381, 382 and 383) and is located in the southwestern 
corner of the Marssteden concession (see Figure 2.1). All three wells were drilled in the 
period between April and July 1998. Although no USIT measurement for casing integrity 
and quality of the cement bonding has been performed yet, they are assumed to be in good 
condition, because they are considerably younger than the wells of caverns 367 and 372. 
For the wells of caverns 367 and 472 USIT measurements have indicated that casing 
integrity is good. Cement bonding is also generally good, but moderate in some sections. 
USIT measurements in the three wells of cavern 381 are planned to be done in the coming 
months. 
 
Brine production started in June 1998, and stopped in November 2012. Span of the cavern 
is ±165 m in SE-NW direction, and ±105 m in the direction perpendicular to that. Since the 
final decision on which well will be used for gas oil injection has not been taken, well 382 is 
assumed to be the gas oil injection well because it has the highest roof position. This well is 
located at the center of the cavern. Distance from well 382 to wells 381 and 383 is 40 m. 
Distance from the gasoil injection well to the edge of the cavern is 75 m to the northwest 
and about 90 m to the southeast. A detailed overview of the cavern and the wells, and its 
position in relation to the stratigraphy, is included in Appendix B. It is based on the two 
basic sources of subsurface data that are available: sonar survey data and gamma-ray log 
data. 
 
Brine production caverns 384 and 475 are located at distances of 72 m and 154 m 
respectively. Cavern 384 is planned to continue producing brine until Q4 2014, cavern 475 
until Q2 2016. At this point in time the width of the salt pillar between this cavern and any 
neighboring caverns is still over 70 m, which is almost 3 times more than the width (25m) 
as required for mechanical stability. Regular sonar measurements of these caverns are part 
of the risk management plan to ensure that the pillar remains intact. 

5.2 Geology 
The Main Röt Evaporite A-D members have a total thickness of ±51 m at the location of this 
cavern, with the base located at a depth of 472 m and the top located at 422 m below the 
surface. Members A and C have thicknesses of 23 m and 15 m respectively in well 381 (SE 
part of the cavern), and thicknesses of 25 m and 19 m respectively in well 383 (NW part of 
the cavern. Members B and D are both between ±5 m and ±10 m, whereby especially Salt 
D is thicker than in many other caverns in the Marssteden. Salt B shows a significant 
thickening in a southeastern direction, so opposite to the trend observed in Salt C. The 
cavern has a height of max.17 m and is fully situated in the Main Röt A Member (lowermost 
salt layer). Main Röt Evaporite A-D members are overlain by 12 m of Main Röt E Member, 
which consists entirely of impermeable anhydrite. Top Röt dips in SW direction. Above the 
Main Röt Evaporite ±160 m of impermeable claystone (Intermediate Röt Claystone and 
Upper Röt Claystone members) separates the cavern from the more permeable 
Muschelkalk Formation. 
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Properties of the subsurface (porosity, permeability) in the immediate vicinity of this cavern 
are essentially similar to those stated in Table 4.2 in the Cavern-specific risk assessment 
by Van Duijne et al. (2012b). 
 
Cavern 381 is the only selected cavern located south of the fault that cross-cuts the 
Marssteden area (Fboekelo). Near the southeastern edge of the Marssteden area this fault 
has a significant throw of approximately 10 to 15 m at top Röt level, but near the western 
edge of the Marssteden area, i.e. close to cavern 381, this fault shows no significant offset 
at this level (less than 2 m; see contour maps of formation boundaries and cross-section in 
Appendix A). 
 
Fault Fsw is located in the southwestern corner of the Marssteden area (see contour maps 
of formation boundaries and cross-section in Appendix A). It runs parallel to Fboekelo and 
more or less parallel to the longitudinal axis of cavern 381. It cuts out a section of 
approximately 2 m of Muschelkalk (normal fault) at a depth of approximately 200 m below 
surface in wells 381 and 382 (no data available for well 383). It runs from over 490 m below 
surface (below the cavern) to 95 m below surface (Laramide Unconformity), and under the 
assumption that the position of the fault is correctly interpreted by Geowulf (2010) it actually 
crosses the cavern through its northeastern part. Its throw is estimated by Geowulf (2010) 
to be less than 2 m at the base of the Main Röt Evaporite member, nil at the top of the Main 
Röt Evaporite member, and ± 2 meters at the top of the Muschelkalk. Geowulf base their 
estimate on interpolated well tops, i.e., no direct observation has been done e.g. from 
seismic, probably because the fault throw is too small to be seen on seismic (sub-seismic 
scale). Since fault Fsw runs through a considerable interval of claystones, it is likely that 
large sections of it are impermeable due to clay-smear. As mentioned, the possibility that it 
is in direct contact with the cavern cannot be excluded. However, because the estimated 
throw is much less than the thickness of the Main Röt Evaporite A-D members, and 
because faults in the salt itself tend to heal due to the viscoplastic nature of salt, the 
containment is unlikely to be compromised by this fault. Furthermore, recent sonar 
measurements do not show any irregularities that might be related to this fault. 
 

5.3 Volume 
The current volume of the cavern is approximately 160,000 m3. It is calculated based on 
results from sonar (sound navigation and ranging) surveys, which produce a three-
dimensional image of the cavern by emitting a sound pulse and recording the time lapse 
before the pulse, which is reflected by the cavern wall, is received again by the receiver. A 
layer of brine is left at the bottom of the cavern during storage to shield the gas oil from the 
permeable sump material and formations below the cavern into which it may potentially 
migrate. Close inspection of the sonar data reveals that a maximum depth of the oil-brine 
interface of 465 m is allowable without exposing the sump to gas oil, i.e., the cavern can be 
filled with gas oil up to a level where the oil-brine interface is at 465 m depth below surface. 
At this maximum depth, the volume of gas oil that can be stored is approximately 150,000 
m3. Furthermore, the sonar measurements indicate that the roof of this cavern is very 
regular in comparison to the roofs of the other four caverns, i.e., the number of so-called 
“pockets” in the roof in which gas oil gets trapped is low. Only in the northwestern most part 
of the cavern, where the roof subsides about 2m over a section of about 10 m, a potential 
pocket can be observed. However, close inspection of the sonar in three dimensions 
reveals that the subsided roof section is actually a local phenomenon, i.e. the potentially 
isolated roof section to the northwest of it is connected to well 383 outside of the chosen 
plane of sight. A total pocket volume of a few hundred m3 is estimated from sonar. 
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Mitigation measures to ensure that all the oil that is stored in the cavern is retrieved at the 
end of the storage period are discussed in section D of the Storage Plan (AkzoNobel, 
2013). 
 

5.4 Suitability for storage 

5.4.1 Initial conditions and assumptions underlying the containment concept that 
the cavern must comply with to be suitable for storage 

 
1. The cavern will be used for storage of gas oil.  

Valid, see “Voornemen gasolieopslag in zoutcavernes in regio Twente” (AkzoNobel, 
2010). 
 

2. Gas oil will be stored for a maximum period of 30 years. 
Valid, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013) Section B1 
 

3. Gas oil is injected and extracted to the cavern via a well which includes a casing 
secured by cement and a packer close to the cavern. 
Valid, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan  
(AkzoNobel, 2013), Section B4 
 

4. Brine is extracted (as gas oil is injected) and injected (as gas oil is extracted) to the 
cavern by a well. 
Valid, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section B1 
 

5. The cavern is surrounded by Röt A salt at the sides and above.  
Valid, see Section 5.2 of this report 
 

6. The bottom of the cavern is covered by brine as a control measure. This ensures that 
the gas oil will not reach the bottom of the cavern.  
Valid, see Section 5.3 of this report and Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in 
preparation) and Storage Plan (AkzoNobel, 2013), Section B1 
 

7. The whole cycle of injection, storage and extraction is an isolated process with no 
contamination to the surroundings layers. 
Valid, see Environmental Impact Assessment (AkzoNobel, 2013). 
 

8. The maximum hydraulic conductivity of the salt is 1.6x10-5 m/d. 
Valid, see Table 3.1 in “Generic Risk Assessment of gas oil storage in salt caverns in the 
Twente region based on the Second Use Containment Concept (2U-CC)” (Van Duijne et 
al., 2012a). 
 

9. A cavern for which the storage activity is completed is refilled with brine and adheres to 
the conditions set by the good salt mining practice. 
Valid, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), sections D2, D5. 
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5.4.2 Unconditional requirements that the cavern must comply with to be suitable 
for storage 

 

1. There are no known indicators for unfavorable containment conditions for the specific 
cavern, such as: 

 
• Cavern instability 
• Low pressure 
• Leakage 
• Roof collapse 
• Loss of wellhead pressure/failed pressure test 
• Degraded caprock integrity 
• Fractures 
• Presence of unfavorable insoluble layers 
• Filling with aqueous fluids from surrounding rock (capable of leaching salt) 
• Overpressure/overfilling of the cavern/operational procedure 
• Well/casing/plug problems/failure, including blowout. 

 
True, these known indicators for unfavorable containment conditions have not occurred 
for cavern 381. 

 
2. The cavern is solely situated within the Main Röt Evaporite A rock salt layer. 

True, see Section 5.3 of this report. 
 

3. There is no permeable layer within the Main Röt Evaporite salt layers. 
True, see Section 3.2.1 on stratigraphy in “Generic Technical Risk Assessment of gas oil 
storage in salt caverns in the Twente region based on the Second Use Containment 
Concept (2U-CC)” (Van Duijne et al., 2012a). 
 

4. The cavern is at least overlain by 5 m of Röt C. 
True, see Section 5.2 of this report. Röt C thins in southeastern direction and in the most 
southeastern tip of the cavern it has a thickness of just 5 m. Here Salt B has a thickness 
of almost 10 m. 
 

5. The roof of the cavern is favorable for gas oil extraction at the end of the storage period. 
True, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section D4. 
 

6. The geometry of the cavern does not favor stress concentration. 
True, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section B5.1 
 

7. The distance between different salt caverns within a row of caverns is at least 25 m. 
True, see Section 5.1 of this report. 
 

8. Parallel rows of caverns are separated by a pillar that is at least 70 m thick, or a report 
exists which proves that the cavern under investigation is stable. 
True, see Section 5.1 of this report, and Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in 
preparation), Section B5.1. 
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9.  The pressure in the cavern is equal to or above the hydrostatic pressure. 
  True, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Section B1. The  
  pressure in the cavern is close to halmostatic at all times during normal operation. 
 

10. The pressure in the cavern does not exceed the minimum in-situ (lithostatic) stress. 
True, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Section B1. The 
pressure in the cavern is close to halmostatic at all times during normal operation. 

 
11. The maximum temperature change due to brine/gas oil injection is 20°C inside the 

cavern. 
True, see “Generic Risk Assessment of gas oil storage in salt caverns in the Twente 
region based on the Second Use Containment Concept (2U-CC)” (Van Duijne et al., 
2012a). 

 
12. Brine and gas oil is not injected with a temperature below 5 °C. 

True, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section B1. 

 
13. There is no vertical casing displacement. 

True, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section B4. 

 
14. There is no methane release from the cavern-bearing salt formation. 

True, no methane release from the cavern-bearing salt formation has been observed 
during regular brine production. 

5.4.3 Conditional requirements that must be met for the cavern to be suitable for 
storage 

 

1. An MIT (Mechanical Integrity Test) is performed prior to storage to assess the integrity 
of the wells 
Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section B5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013) 
 

2. The cementation, casing and packer are of good quality.  
Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section B4. 
 

3. The cement in the cement annulus is not degraded and was properly bonded to the 
casing and the surrounding rock during cementation in the section of the well that 
penetrates the Main Röt Evaporite (roof of the cavern). 
Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section B4. 
 

4. In case of failure of the casing and/or packer, replacement is installed and checked. 
Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation) and Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section B5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013). 
 

5. In case of serious failure of the cement in the section of the well that penetrates the 
Main Röt Evaporite (roof of the cavern), replacement is installed and checked. 
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Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section B5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013). 
 

6. Faults present in underlying and/or overlying strata that are possibly in contact with the 
cavern have a throw that does not exceed the minimum thickness of the Main Röt 
Evaporite A rock salt layer. Faults that do have a throw that exceeds the minimum 
thickness of the Main Röt Evaporite A rock salt layer that are possibly in contact with the 
cavern must be further investigated with the aim to assess their potential to form a 
leakage path for gas oil from the cavern to shallow depths above the hydrogeological 
base. 
One fault could be present in the vicinity of the cavern (GeoWulf, 2010), and is possibly 
in contact with the cavern, but its throw of ca. 2m does not exceed the minimum 
thickness of the Main Röt A salt (see section 5.2 of this report). 

5.4.4 Monitoring requirements that must be implemented to minimize risk and 
work towards ALARP 

 
1. The oil and brine pressure is monitored. 

Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section 5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013). 

 
2. Pressure is monitored in the well annulus. 

Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section 5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013). 

  
3. Composition of annular fluid is monitored for the presence of gas oil components. 

Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section 5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013). 

 
4. The gas oil level is periodically monitored. 

Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section 5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013). 

 
5. The brine inflow/outflow is monitored (temperature, flow rate, pressure). 

Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section 5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013). 

 
6. The gas oil inflow/outflow is monitored (temperature, flow rate, composition, pressure). 

Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section 5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013). 

 
7. The shape and extent of the cavern is monitored using sonar before initial gas oil 

injection, during storage at intervals of 5 years, and after gas oil extraction. 
Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section 5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013). 

 
8. Casing and cement bond evaluation is performed at regular basis (e.g. every 10 – 20 

years). 
Yes, see Addendum to Storage Plan (AkzoNobel, in preparation), Storage Plan 
(AkzoNobel, 2013), Section 5.2.2., and Risk Management Plan (AkzoNobel, 2013). 
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5.5 Risks 
 
Model setup 
No STOMP modeling has been done for cavern 381. Cavern-specific input properties such 
as the cavern dimensions, the local depth and thickness of Main Röt Evaporite, the local 
depth and thickness of Upper Röt Evaporite, the position of faults with respect to the 
cavern, and the occurrence of any “old”, permeable wells and their position with respect to 
the cavern are summarized in Table 5.1 for the sake of completeness (see also sections 
5.1 and 5.2). 
 

Table 5.1:  Overview of the characteristics of cavern 381.  

Characteristics for cavern 381 

top Upper Röt Evaporite (average) 410m below surface 

thickness Upper Röt Evaporite (average) 12m  

top Main Röt Evaporite (average) 424m below surface 

thickness Main Röt Evaporite (average) 51m  

cavern length 165m 

cavern width 105m 

cavern height (average) 16m 

location gas oil well                centre of cavern 

fault Fsw: distance from gas oil well 30m northeast of well 

fault Fsw: depth range of offset 95 to >490m below surface 

old wells: distance from gas oil well 40m northwest and southeast of well 
 
 
Results 
In Section 4.4 of this addendum it was concluded that it is highly likely that the results of a 
STOMP-modeling for cavern 381 would produce the same results as for the other four 
caverns. As such, it was decided to not perform a STOMP-modeling exercise for cavern 
381. As cavern 381 is highly comparable to cavern 472 we present the results for that 
cavern below. For reference to figures the reader is referred to the report detailing the 
results of the cavern-specific risk assessment for cavern 472 (Van Duijne et al., 2012b). 
  
In the base case scenario, breach of confinement does not occur; the gas oil remains within 
the salt cavern for the modeled time span of 150 years. In scenario’s 2 to 7 the gas oil does 
not penetrate more than 5 to 10 m into the surrounding rock away from the point of 
leakage. In none of these scenarios the gas oil LNAPL reaches the fault or the ‘old’ 
permeable well. However, in the figure of scenario 7 (see Van Duijne et al., 2012b) it can 
be seen that there is a small effect of the ‘old’ permeable wells that lie at a distance of 40 m 
from the gas oil well: due to the pressure reduction that occurs locally the gas oil LNAPL 
shows some preferential flow in the direction of the ‘old’ permeable wells.  
 
In case of leakage above the hydrogeological base (scenario 8), there is a direct risk of 
contamination of the phreatic groundwater. The following observations can be made for this 
scenario for cavern 472 and are assumed applicable to cavern 381 as well: 
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 After 1 year the gas oil LNAPL reaches the phreatic groundwater level. 
 After 1 month the maximum saturation of gas oil in the pores of the sediments is 

reached. Afterwards, the saturation of gas oil in the pores is reduced due the continued 
spreading of the LNAPL away from the point of leakage, which causes the gas oil to 
dilute as it becomes partially trapped in the pores. 

 After the gas oil LNAPL has reached the phreatic groundwater, it spreads out on top of 
the groundwater surface (up to 90 m after 60 years). 

 

5.6 Conclusions 
 
Cavern 381 adheres to the initial conditions and assumptions underlying the containment 
concept as defined by Deltares/TNO in Van Duijne et al. (2012a). Furthermore, both the 
unconditional and the conditional requirements that must be complied with according to 
Deltares/TNO (see checklist) are met and the reference material relevant to the checklist 
was presented. Consequently, the risk associated with storage of gasoil in this cavern, 
defined as the probability of occurrence of a breach of confinement (the top event) times 
the effect, is very low to negligible. Information on the probability of occurrence of a breach 
of confinement can be found in Chapter 7 of Van Duijne et al. (2012a). Effects after breach 
of confinement for this cavern are assumed to be similar to that of cavern 472.  
 
When a shift from the base case to an unstable situation occurs, gas oil leaks from the well 
or the cavern into the surrounding rock. STOMP modeling results for cavern 472 indicate 
that leakage of gas oil from any point below the hydrogeological base does not pose a risk 
with respect to contamination of the upper, phreatic groundwater bodies near the 
Marssteden area. Due to the low porosity and permeability of the geological layers below 
this base, upward migration due to multiphase flow is largely prohibited and the gas oil 
does not reach the nearby structures with a higher porosity and permeability (fault and/or 
‘old’ well). Leakage from the gas oil well above the hydrogeological base does cause a 
direct risk of contamination of the upper groundwater bodies. However, the spread of the 
gas oil in and on top of the phreatic groundwater will be limited to an area well within the 
Marssteden concession. The gas oil contamination does not come near any surface water 
body, ecologically valuable area or drinking water abstraction point. 
 
In order to further minimize the risk and work towards ALARP, AkzoNobel is working on a 
risk management plan that includes effective monitoring and mitigation measures. As part 
of this plan, AkzoNobel aims to perform the monitoring of the storage system conform the 
requirements set by Deltares/TNO in their monitoring checklist.  
 
In view of the above, it can be concluded that cavern 381 is suitable for cyclic (i.e., non-
permanent) gas oil storage. 



 

 22 

6 References 
 
AkzoNobel (2010). Voornemen gasopslag in zoutcavernes in regio Twente. Den Haag, juni 
2010. 
 
AkzoNobel (2013). Opslagplan 
 
AkzoNobel (in preparation). Addendum to Opslagplan 
 
Anderson, E.I., and Bakker, M. (2008). Groundwater flow through anisotropic fault zones in 
multi-aquifer systems, Water Resources Research, 44, W11433, 
doi: 10.1029/2008WR006925. 
 
Bear, J. (1972) Dynamics of Fluids in Porous Media, Dover. — ISBN 0-486-65675-6 
 
Bense, V.F. and M.A. Person (2006). Faults as conduit-barrier systems to fluid flow in 
siliciclastic sedimentary aquifers, Water Resources Research, 42, W05421, 
doi:10.1029/2005WR004480 
 
Bouw, L. and Oude Essink, G.H.P. (2003). Development of a freshwater lens in the inverted 
Broad Fourteens Basin, Netherlands offshore, Journal of Geochemical Exploration 78-79: 
321-325. 
 
Doe., T.W. and Osnes, J.D. (2006) In situ Stress and Permeability Tests in the Hutchinson 
Salt and the Overlying Shale, Kansas. Technical Conference paper, Fall 2006 Conference, 
Rapid City, South Dakota, USA. 
 
De Louw (2006): Wateratlas Twente, De grond en oppervlaktewatersystemen van Regge 
en Dinkel. Waterschap Regge en Dinkel / TNO Bouw en Ondergrond. 
 
Domenico A.D. and F.W. Schwartz (1998) Physical and Chemical Hydrology. John Wiley 
and Sons, Inc. ISBN 0-471-59762-7. 
 
Dufour, F.C. (1998) Grondwater in Nederland, Onzichtbaar water waarop wij lopen. NITG-
TNO, ISBN 90-6743-536-8. 
 
Folch, A. and Mas-pla, J. (2008) Hydrogeological interactions between fault zones and 
alluvial aquifers in regional flow systems. Hydrogeological Processes 22, 3476-3487. DOI: 
10.1002/hyp.6956. 
 
GeoWulf (2010) Geological analysis of the Marssteden area, Twente Region for AkzoNobel 
Industrial Chemicals. GL10.121. 
 
GeoWulf (2012) Detailed Geology of the Hengelo Solution Mining Area, part 2. GL11.901. 
 
Kaluarachchi, J.J. and Parker, J.C. (1992) Multiphase flow with a simplified model for oil 
entrapment. Transport in Porous Media 7, 1-14. 
 
Lenhard, R.J. and Parker, J.C. (1987) Measurement and prediction of saturation-pressure 
relationships in three-phase porous media. J. Contam. Hydrol. 1, 407-424. 



 

 23 

 
Lenhard, R.J., M. Oostrom and M.D. White (1995). Modeling fluid flow and transport in 
variably saturated porous media with the STOMP simulator. 2. Verification and validation 
exercises. Adv. Water Resour., 18: 365-373. 
 
Magri, F., Akar, T. Gemici, U.  Pekdeger, A. (2010) Deep geothermal groundwater flow in 
the Seferihisar–Balc¸ova area, Turkey: results from transient numerical simulations of 
coupled fluid flow and heat transport processes. Geofluids 10, 388–405 doi: 
10.1111/j.1468-8123.2009.00267.x 
 
MWH B.V., 2010. Salt mining possibilities in areas adjacent to the Hengelo brine field, 
prepared for Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V., Feb 2010 
 
Mualem, Y. (1976) A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated 
porous media. Water Resources Research 12: 513–522. doi:10.1029/WR012i003p00513. 
 
Pöppelreiter, M. C., Balzarini, M.A., De Sousa, P., ET AL. (2005). Structural control on 
sweet spot distribution in a carbonate reservoir: Concepts and 3D Models (Cogollo Group, 
Lower Cretaceous, Venezuela). AAPG Bulletin, 89, 1651–1676. 
 
Saar, M.O.  (2010) Review: Geothermal heat as a tracer of large-scale groundwater flow 
and as a means to determine permeability fields. Hydrogeology Journal (2011) 19: 31–52 
DOI 10.1007/s10040-010-0657-2. 
 
Van Duijne, H., Wildenborg, T., Hendriks, D., Van Thienen-Visser, K., Marsman, A., and 
Wollenweber, J. (2012a). Generic risk assessment of gas oil storage in salt caverns in the 
Twente region based on the Second Use Containment Concept (2U-CC), Deltares, 
1203390-000-BGS-0017. 
 
Van Duijne, H, Hendriks, D. and Marsman, A. (2012b). Cavern-specific risk assessment of 
gas oil storage in the Marssteden concession based on the Second Use Containment 
Concept (2U-CC), Deltares, 1203390-000-BGS-0017. 
 
Van Genuchten, M.T. (1980) A closed form equation for predicting the hydraulic 
conductivity of unsaturated soils. Soil. Sci. Soc. Am. J. 44, 892-898. 
 
Verweij, J.M. & Simmelink, H.J. (2002). Geodynamic and hydrodynamic evolution of the 
Broad Fourteens Basin (The Netherlands) in relation to its petroleum systems. Marine and 
Petroleum Geology 19: 339-359.  
 
Waterbeheerplan 2010-2015, co-productie van Waterschap Groot Salland, Waterschap 
Reest en Wieden, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap 
Velt en Vecht. 
 
White, M.D., Oostrom, M., Lenhard, R. J. (1995) Modeling fluid flow and transport in 
variably saturated porous media with the STOMP simulator. 1. Non-volatile three-phase 
model description. Adv. Water Resources 18, 53-77. 
 



 

 24 

Appendices 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

37 3 Bijlage A bij Ad 1 Cav381 Cavern-specific risk assessment of gas 
oil storage 

 

 

 



C472 C469

C367

C372
A

A’

F1

F2

Fboekelo

Marssteden

C381

Fsw



prepared by:
GEOWULFLaboratories
attachment to report GL11.901

Detailed Geology of the Hengelo Solution Mining Area, part 2

Map C-6:
Subcrop Base SK Unconformity

Legend:

well location

M
ap

 C
-6

: S
ub

cr
op

 N
ie

de
rs

ac
hs

en
 G

p.
: S

K

Unit underlying base SK

unit name

normal fault

offset

no offset at this level

B

N

500m

RNMU-B3

datapoint with SK eroded0

SK eroded

RNMU-B4AT AT

AT AT

AT
B5

B5

AT
AT

ATATAT

B4B4

AT

AT

B5
B5

B5 B5 B5

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT
AT

AT

B4

AT
AT

AT

AT
AT

AT

AT

AT

AT

AT
AT AT

AT AT
AT

AT
ATAT

ATAT

AT
ATAT

AT
B5

AT
AT

AT
AT

AT

AT

AT

AT

AT
AT

AT
AT

AT
AT

AT
AT

ATATAT

AT

AT

AT

B3

AT AT
AT

AT
AT
AT

AT 
AT 

AT

AT
AT

AT

AT

AT

B4

B4
B3

B4
B4

B4
B4
B4

B5

AT

B5

B5

AT
AT

AT

AT
ATAT

B4
B5

B4

AT

AT

AT AT

AT

AT

B4

B3

B3

AT

AT

B4

AT

B5

AT

AT
AT

000
0

0

0

0

0
0

0

0

0

00

0

0

0 0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

00

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0
0 0

0

0
0

0

0 0

0

0

0
0

0 0 0

0
0

0 0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0
0

0 0 0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0
0

0

0

0

0 0 0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0 0 0

0 0
0 0 0

0

0 0
0

0
0

0

0
0
0

00
0

0
0
0

0

0
0

0
0
0

0
0 0

0
0

0

0
0

0

0

000

0 0 0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

000

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

RNMU-B5

AT

AkzoNobel Industrial Chemicals

B5
B5

C472 C469

C367

C372
A

A’

F1

F2

Fboekelo

Marssteden
area

C381



prepared by:
GEOWULFLaboratories
attachment to report GL11.901

Detailed Geology of the Hengelo Solution Mining Area, part 2

Map C-8:
Subcrop Base N Unconformity
(contour lines not edited to fault
lines)

Legend:

well location

M
ap

 C
-8

: S
ub

cr
op

 N
or

th
 S

ea
 S

up
er

gp
.: 

N

Unit underlying base N

unit name

main normal fault
at deeper level(s)

N

500m

RNROU

RNMU-A1 & A2

RNMU-A3 & A4

RNMU-B1, B2 & B3

RNMU-B4 & B5

AT

SK-A & B

SK-C

SK-D & E

KN

AkzoNobel Industrial Chemicals

AT = 0 (see map C-5)

SK = 0 (see map C-6)

in order of decreasing erosion:

A2a
A2b

A4f

A4b

A4g

A4g

A4c

A4b

A3

A4b

A4c

A4f

B2

B3

A2b RNROU-I

A1

B1

A3

A4c

B4
B5

B3

B4

B4

B2 B1

B3

B4

AT

SK-B

AT
AT

B1

AT

SK-C
SK-C

SK-B

SK-B
SK-B

SK-C
SK-C

SK-C
B5

SK-B

SK-DSK-C

SK-D SK-D
SK-D

SK-C

SK-C

SK-C

SK-B

SK-D

SK-D

SK-D

SK-D
SK-D

SK-C

SK-D
SK-D

SK-D

SK-D

SK-B

A2b

A2c

B3

B4 B3
B3

AT
AT

B3

B3

A3

A4d

A2b

A2c

B3

B5

B4

B5

AT
AT
AT

SK-B

SK-B

SK-B
SK-B

SK-A

SK-B
SK-B

SK-C

SK-C SK-B

AT

AT

AT

SK-B

SK-C

SK-C

AT

B5

B5

B3

SK-D
SK-D

SK-D

SK-D

SK-E

SK-E
SK-E

SK-E

SK-D

KNNSKNNC

KNNC
KNNC

SK-C

SK-D

SK-D

AT
AT

AT

B5

SK-B

SK-C

SK-C

SK-C
SK-C

SK-C
SK-C

SK-C
SK-C
SK-C

SK-C

A4f
A4e

A4g

B1

A4c

A4b

A4f

B1

A3
A3 A3

A4d

A2b

RNROU-I

AT

RNROU-I
A2a

A2aA2a

RNROU-I

RNROU-I

SK-B

SK-B

SK-B

RNROU-I
RNROU-I

SK-C
SK-C

SK-D

B3

B3

B2 B2

B1

A4f

B1

SK-B

SK-C
SK-C

SK-C

SK-D

SK-B

SK-C

SK-C

B1

B1

SK-B

SK-C

SK-C

SK-C

SK-C

SK-C

SK-C

B5

SK-B

SK-C

SK-D

SK-D
B3

SK-D
SK-D

A4d

A4f

B

B5 B5

SK-B

ATAT

A4e

C472 C469

C367

C372
A

A’

F1

F2

Fboekelo

Marssteden
area

C381



B5

B5

B5 B5

B5
B5

B5
B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5
B5B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B4

B4
B4

B5

B5

B5
B5

B5

B5
B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5

B5
B5

B5

B5

B5B5B5
B5

B5

B4

B5

B5

B5

B5
B5

B5

B4
B4

B4

B5

B5

B5
B5

B5

B4

B5

B5

B4

B5

B5

B4

B4

B5

B5

B5 B5

000
0

0

0

0

0
0

0

0

0

00

0

0

0 0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

00

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0 0

0

0

0
0

0 0 0 0

0
0 0

0

0
0

0

00

0
0

0 0
0

0 0 0

0
0

0 0 0

00 0
0

0 0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0
0

0 0 0

0
0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

0 0 0

0
0

0

000
000

0
0

0
0

0

000

0 0
0 0 0

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0

00
0

0
0
0

0

0
0

0

0
0

0
0 0

0
0

0

0
0

0

000

0

0

0 0 0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

000

0

0
0

0
00

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

prepared by:
GEOWULFLaboratories
attachment to report GL11.901

Detailed Geology of the Hengelo Solution Mining Area, part 2

Map C-5:
Subcrop Base AT Unconformity

Legend:

well location

M
ap

 C
-5

: S
ub

cr
op

 A
lte

na
 G

p:
 A

T

Unit underlying Base AT

unit name

normal fault

offset

no offset at this level

B

N

500m

RNMU-B4

datapoint with AT eroded0

AT eroded

RNMU-B5

AkzoNobel Industrial Chemicals

C472 C469

C367

C372
A

A’

F2

Fboekelo

Marssteden
area

C381



390
394

398
400

430

434

396

526

520

488
484

480
476

436

440
442

446448

452

478

456

438

444
450

454

484

432

428
424

420
416

412
408

404
402

386
382

378
374

370
366

362
358

318

316
314

312

320324
322

320

312

302
304
306

308
310

312
314

316
318

320
322

324
326

328
330
332
334
336

338
340

342
344

346
348
350
352

354
356
358
362

366
370

374

378
382
386

390

394

398

402

406
410
414

418
422

426
430 432

434
436

438
440
442
444
446

492

496
500

504

508
512
516

530
532

548
550

544
546

550

552

554

554

504

550 546
542
538
534
530
526
522
518
514
510

500 496 492 488
484 480 476 472 468 464 460 456 452 450

448

450
446

454

456

458

458

456

454

452

454

440
442

444
446

456

448

448450452

446

440

448

446

442
444

446

462
458

454
450

446

466

442

438

434

430

426

422

418

414

410

406

402

398

394

390

386

382

378

374

370

366

362
358

354
350

346
342

338 334

330

326

390
386

382
378

358 354

350

346
342

338
334

330

450

446

442
438

434

430

426

486

488
484

440

468

392
388

384

338
334

330

468
464

460
456

460
456

452
448

504

500

496
492

524

520

516

512

prepared by:
GEOWULFLaboratories
attachment to report GL11.901

Detailed Geology of the Hengelo Solution Mining Area, part 2

Map C-1: Depth Top RNSO

Legend:

well location

M
ap

 C
-1

: D
ep

th
 T

op
 S

ol
lin

g 
F

m
.: 

R
N

S
O

source 'orig. log' & cored

source base A2 or

isolines (2m interval)

350 - 388m

390 - 428m

430 - 468m

470 - 508m

depth in meters below NAP

source GR log

normal fault

offset

no offset at this level

≥ 510m

≤ 348m

'original log' and not cored

N

500m

AkzoNobel Industrial Chemicals

434

431

490

539
536

527

504

484

358

371

336
337

415

425

418
420

436

438

446
445 443

442

440

438443

451
453452

483 482
479

466

454

463

451

508518525

453

450

449
449

445
444

443
443444

446
447

450

454
455

456

370
367

366
367

368
367

369

376

362
359
356

353

353

363

381
379

376

348
346 342

354

331
330

328

321
321

433

317

330
324

317

318

314

458

452

316

479
488

405 406
406

398

393

384
382

381

379

376

364

361

358

352
353353

364

367
370

445
445

447
443

445
446

445

518

463

456 456

382

384

450

443

442

456

457

451

20.4

20.4

20.4

384

394

411

431

440

442

455

444

481
479

470
467

453

460

454

466

471

470
469

452
442441

450
449

449

463
458463

464
463

460

510
478

487
485

474

484

481

453

485483481

500

494

492
490

488

500
491

514

512
516

518

516

516
518

510

506

431

523
525

532

547

523
524
527

476

469

492
491

541

509 507
506

532
535
538

334

372

379

381

346

342
339

347
321 324

323

398401

412

368

370

372

415
418

428
432

413
415

401
400

425

443
439

455

444 442

401
402

347

355 356

372

378
378

392

386
388

406

406

412
414

417

432
432

438
442

446

397
396

399

398 397

397
398

400

403

417
416

417

427
429

438
439

441

410

408

404

393

364362361

371
369

334

352
350

349

414

417

424

428
427

426

437

446

445

448

440
443

442440

441
440438

439
442

441
441445

445

470 470

447

450

466

468

476

478

479

472 470

453
451

439
440

441

437
437

438

425424
420

508
507

504

495
493

491

499
504

549

438
439

438

432
431

429

451
452

450

450

450

451

449

444

448

450

450

371

371

374

378

351

367
365

346

343

353
354

321

317

316
315

322

319

456

314

396

379

445
445

351351367362
360

366

362

362

369
377

380

370385

349

355

362

373
378

364

375

383

362

387

387

403

425
424

383

392
392

415
422

393

392

399

411
412

405

406

423
413

424
423

422

427
425

431

435
435

425
430

446
450

444447

456

465
463

454
451

440

457

460

453

467

471

454

457

478
478

491 481
481

481

453
453

497

492

499
493

483 481

517

516

524

472

327

343

347

357

373

368

367

354
369

383

388

368

350

321
320 320

337

328

331

428

457

353

371

378

394 385

397

402

425

394

364

446

386
388

550

548

C472 C469

C367

C372
A

A’

F1

F2

Fboekelo

Marssteden
area

C381

Fsw



410
408

406
402
398
394 390 386

382
378

374
370

366

362

358

354

350

346

342

338

334

330

326

322
318

314
310

306
302

298
294 290 286 282

278
274

270
266

262

262

266
264

268
264

260
256

254
246

242

238

240

242

442
246
248

250

252
452

256
852

062
262
462

662
268

270
272

274
672

872
280
282

482
682
882
092
492

692
298
300

203

603

310

314

318
023

223
324
623

823
330

332
336

043
243
443
643

348
053

253
453
653

358

360

004

410

402

404

604

804

410
214

414

614
814
024

422
424
624
824

430
234
434
634
834

440
244
444
644
844

450

454

263
463

366
863

370
273

473

673

473
273

073
863

863
073

273

358360362

364

366
368

370

372

374

376

380

384

388

392

396

398

400

402

404

406

408

412

416

420

424

428

432

436 372

376

374

372

370

368

372

440

444

448

452

456

458

460

462

464

466

468

470

470
468

394

390

386
382

378

374

370
366

362
358

354

350
346

342
338

334
330

326
322

318

350

346
342

338

334
330 326

322

318

304
300

296
292

288
284

280

272

268

264

510 506 502 498
422

436

418

432

414

428

410

424

432
436440

394
390

386
382

384

380

376

372

368

prepared by:
GEOWULFLaboratories
attachment to report GL11.901

Detailed Geology of the Hengelo Solution Mining Area, part 2

Map C-2: Depth Top RNRO1

Legend:

well location

M
ap

 C
-2

: D
ep

th
 T

op
 M

ai
n 

R
öt

 E
va

po
rit

e 
M

b.
: R

N
R

O
1

derived depth

isolines (2m interval)

288 - 330m

332 - 374m

376 - 418m

420 - 460m

depth in meters below NAP

source GR log

normal fault

offset

no offset at this level

≥ 462m

≤ 286m

N

500m

AkzoNobel Industrial Chemicals

405

346
345

355

349

360
360

359
359

362
365

369
368

373

392
390 381379 372369

396393
383380

376

392

403

396
396

369
371

370
370

386385

403

405
405

405
408

405
406

406

407

397

395
396

391 386388
386

385

400

403

403

404
404

410

388 390
389

420

419

418

415

425

409
408

431

430

436
439

438
437

437
437

403
409

443
445

456

460

432
433
433

398
396

392

407
410

410

438
438

438

422 421 420

448
448
449

444

427

405

311

313

318

319

321

291
267 264

324
326330

339

302

304

306

317

343

358

343
341

335
333

353

364

382
379

328
329

285
285

288
284

282

299
303

306
308

316
322

313
314

317

356
357357

363
367

371

325

328
328

328

322
324

325

328
329

338
339

340

347
349
350

360

332

330

327

319319

295
294 293

301

275

276
277

283 280
280

336
338

338

350
351

341
342

351
350

348

357
359
359

364

365

366

363
363 359

359 355
355

362
362

361

362
364364363

365366365
371

371377
378379

401401
398

392
390

374

376

378

386

389

398

398

401

398
396

379

376
376

366
366

366

362
361

365

351

418
418

416

414
412

411

427
436442487498

469

469

461

367
366

365

356
357

352

369
370

371

370
369

373

373

373

369
368

366

365
366

367367
369368

384
385

380
378
373

382
384

386

303303
303 299300

300

299
300

301

308
307

309

292
290
288

285285
285

298
296
295

309
307

281
279

276

278

289
289288

267
266

265

260
259

258

254

250

357

256258
267

268
269

265
260

257

382

380

375

255
255

396
403

328 329
330

324
322

320

311
311

309

310

308

305

296

292

290

284
286287

296

299
301

369
369

369
371

370372

371
370

369

434

388

372 372

314

313

370

360

361

375

375

366

280284289294
297

301

303

311

315
319

321

306310

300

302

301

312
309

310

317

320

299

318
317

340

347

339

347
349

335

338
336

336
337

325

332

348

362
362

330
332

349

358
357

365
364

373

385

386

408405

377

389

403

402
402

419
417

436

434

270

271

293

299

302

300

302

305

305

307

314

286

288
282

293

294

277
272

275

276

277

261

318

342

361

354

367

369364 335

336

339
342

343

273

20.4

20.4

C472 C469

C367

C372
A

A’

F1

F2

Fboekelo

Marssteden
area

C381

Fsw



111
111

110
107

115
112 99

96

121
117

140
143

130

131

134

137

138
138

155157 157148 113115

113
112

136

134

176 177
175

143

142

146

143

152

129

159

156

166

165174

166
166

154
153

172

178

157
158

118

130

172
171 168

148 146
144

181
181
183

153

128

97

53
56
58

68
70
70

76
78

76
75 71

70 68
67

72
7372

7878

77
7878

87
94

123120 118

90

92

93

104

108

119

123

121

116

95 92
91

146
144

143
138

136
136

172
227

85
85

85

86
86

87

9091

90

90

91

87
88

88

98
101106

107

116
117

113
111

109

109

110113

71

101

98

92

117
124

8568 68
91

9292

101
100

100

157

102

87 86

89

92

97

92

90

84

86
86

86

88

88

86

84

90

90

92

88

88

134

158

145

156

154

152
150

148
146

144

160162164
166

142

138

140

120

136

138

140

142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166

178
180

186

182

178

174

170

166

162

166

162

158

154

150
146

142
138

142

138

134
130

126
122

118

114

110

106

102

98

104

100

96
92

88
84

104
100

96

92

84 82
80

78

67
47
27
07

68

82
84

80
78

76
74

72
70

68
66

64

9496
98100

104

108

110

112
114

116

118

122

126

130
128

132

136

140
144
148

152

156
160
164
168

172

176

180
184

188
192
196
202

208
214

220
226

232
238

246
254

262

272

282

176

62

60

58

56

111

113
113

113

104

114

106
104

104

109
109

104

104

97
98

101
101

109

105

105

105

103

99

99

98

98

103
91 91

91

9697

98

98

99

99

92
9392

94
94 93

93

93
94

91

93
92

90
88

89
89

86
85

90
90

87

87
71

53

61

61

60

62 62

86 87
86

83
82

86

85
85

87
86

85

65
66

66

67
66

61
61

61

81
82

83

85
84

84

71
71

69

81
81

80
78

79
78

73
72

72

69
68

70

73
73
73

75
7577

69
69
70

63

74
74

71

70
70

69
69

69

72
73

73

75
76

77

87
87

88

56

56 55

56
56

55

59
59

59

56

57

57

59

58

57

60
6061

62

62
62

75

72

11
4

11
211

6

11
4

11
0

9699

98 96

107112

116

113

109

112
113

112
112

106

105
106

107

107

107

105
104

112

110

109

109
109

111

108
108

108
108

114

112

112
112

106
106

107

108

112
110

113

103

103

106
107

107

105

105

104

104

104

101

99

102

103
102

103

99

99
96

95

96

93

98
98

10
8

10
6

10
4

10
2

10
0

98

96

94

92 90

86

84

56

54

58
606264

66

68

70

72

74767880

82

96

98100
102

10
4

11
2

11
0

10
8

10
6

124
128

134

prepared by:
GEOWULFLaboratories
attachment to report GL11.901

Detailed Geology of the Hengelo Solution Mining Area, part 2

Map C-4: Depth Top RNMU

Legend:

well location

M
ap

 C
-4

: D
ep

th
 T

op
 M

M
us

ch
el

ka
lk

 F
m

: R
N

M
U

isolines (2m interval)

96 - 132m

134 - 170m

172 - 208m

210 - 246m

depth in meters below NAP

source GR log

normal fault

offset

no offset at this level

≥ 248m

≤ 94m

20.4

20.4

N

500m

54

AkzoNobel Industrial Chemicals

71
71

79

97

179
183

269

283
308

251

173

109

115

169
169

179

199

C472 C469

C367

C372
A

A’

F1

F2

Fboekelo

Marssteden
area

C381

Fsw



158
156

154

152
150

148
146

144

162164
166

142

138

140

126

134

136

138

041
241
441

146
841
051
251
451
651
851

160
261
461
661
861
071
271

081
281

86
88

90

104

100

9496
98100

104

108

110

112
114

116

118

122

126

130 128

84

82
80

78

76
74

72
70

68
66

64
62

60
58

56
54

52

174
178

182

170

166

162

158

154

150
146

142
138

134
130

126

136
132

128
124

120
116

112

112

108

104

100

96

96
92

88

84

80

78

74

72 70

66
64

60

58
56

54
52 50 48

136

142

148

154

160

166

172

178

184

190

196

202

208

214

220

226

232
238

244

250
256
262

268
274

280

160
156

258

262

prepared by:
GEOWULFLaboratories
attachment to report GL11.901

Detailed Geology of the Hengelo Solution Mining Area, part 2

Map C-7: Depth Base SK

Legend:

well location

M
ap

 C
-7

: D
ep

th
  B

as
e 

N
ie

de
rs

ac
hs

en
 G

p.
: S

K

isolines (2m interval)

88 - 126

128 - 166m

168 - 206m

208 - 246m

depth in meters below NAP

source GR log

normal fault

offset

no offset at this level

≥ 248m

≤ 86m

N

500m

erodederoded

datapoint with no SK

105103

107
105

118140
143

127

128

131
133

136
135

155157

134

133

169169

176177
175

134

132

139

137

142

122

144

143

157

154162

155
155

154
153

162
164

182

148
148

109

120

152152
152

135

133

164
167
166

157

143

117

64
67

59
58 56

56 54
54

58
5859

69
6968

6868
84

114

113
110

98

102

115

118

117
113

134
134

133
130

129
129

162
173212283

251

74

77
80

83

84

86

87

99

98

92

112
117

79
8282

147

98

76 75

89

84

86

0

0

000
0

0

0

0

0
0

0

00

0

0

0 0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0
0
0

00
0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0 0

0

00

0

0

0

0

000

0
0

0
0 0

0

0
0

0

0

0
0

0 0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0
0

0 0 0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0
0

0

0

0

0 0 0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0 0 0

0 0
0 0 0

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0

00
0

0
0
0

0

0
0

0

0
0

0
0 0

0
0

0

0
0

0

0

000

0 0 0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

000

0

0
0

0

0

145

94

87
88

88

98
106107

116
117

113
111

109

109

110113

919292

101
100

100

89

92

97

84

20.4

0

168

AkzoNobel Industrial Chemicals

132

68

157
148

179

101
97

68

254

C472 C469

C367

C372
A

A’

F1

F2

Fboekelo

Marssteden
area

C381

Fsw



239

268
266

264

262

260

270

246
248

250
252
254
256
258

260
262

264

266
268
270
272
274
278

282

286

290

294

298

302

256258

252

218
214
210

206
202

198
194

190

186

182

178

174

170

166

162
158

154

138
134

130
126

122 118 114 110
106 102

98 94 90

82
84

86
88

92

96

100
104

108
110

112
116

120
122
126
130
134
138
142
146
150

154

210
208

304

310
312
314
316

318

314

316

366
360
354
348
344
340
336
332
328
324
320
316
312
308
304
300
296
292
288
284
280
276
272
268 264 260 256 252 248 244 240

236 232 228
224 222 218

216 214
212 210 208 204 200 198

196
194

192

208

206

204

204

206

206

204

202

208
212

210

208
206

204

200

198

196

194

192

190

188

186

184

210
208
206
204

178
174

170
166

162
158

154
150

146
142

138
134

130
126

122
118

114

110

106
102

98

94

96

286

282

278

274

272
268

264

266
262

258
254

250

296

292

288

284

226
222

218
214

210

206

202

198

194

190

186

182

178

174

170

166

162

158
162

166
170

174

178

182

244
240

236
232

228
224

220

prepared by:
GEOWULFLaboratories
attachment to report GL11.901

Detailed Geology of the Hengelo Solution Mining Area, part 2

Map C-3: Depth Base RNMU

Legend:

well location

M
ap

 C
-3

: D
ep

th
 B

as
e 

M
us

ch
el

ka
lk

 F
m

.: 
R

N
M

U

isolines (2m interval)

140 - 188m

190 - 238m

240 - 288m

290 - 338m

depth in meters below NAP

source GR log

normal fault

offset

no offset at this level

≥ 340m

≤ 138m

N

500m

erodederoded

AkzoNobel Industrial Chemicals

157

163

128
132

167

152

163

171

184
179

193

186

220
220

210
210

214

216

234 231
221 218

210
207

239236
222

252244

227

249

252

254
256

256
258

242246
255

252 233237

230 230

249

251

275
273

274 275
273

266

264

266

262

272

252

278

276

287

592 782

287287

257
258

293
295

316

280
280

240

252

290 291
290

270 268
266

298

304

289

274

249

146

143

138

144

145

150

151

152

123
95 93

97

157
157163

171

130

132

135

144142
141

179
176 164

188

205
202

221

163

114
113

113
113

129
132

136
138

145

193
193

199

209

163
164

179
180
182

165

162

159

152
151

124 123
122

103

104
105

110
109

108

170
172

172

185
186

174
175

184
182

183

191
192
193

199

200

201

194
194 191

189 187
185

196
196195

200201
199

201201203
210

211215
218218

243 242
241 234 231

212

214

217

226

230

239

240

242

217 215
215

203
203

202

201

186

262
262

263
257

255

254

285
291

303341374365

333

328

204
202

201

190
191

187

203
204

205

205
207

207

207

208

203
202

201

202
203204208

208210

223
224

224

223

225
226227

134
134

134 131
130

130

131
132

133

137
138

141

122
120
118

115
116

115

128
126
125

138

110
109

104

106
109

117
118

117

95
94

93

88
87

86

193

95
9497

225

219

214

238
246

160
160

161

156
153

150

142
141

139

140

138

136

127

123

120

115
116

117

126

129
131

204
204204

208
208208

212
211

211

278

228

205 204

147

146

204

194

195

209

208

203

255

20.4233
225274

240

C472 C469

C367

C372
A

A’

F1

F2

Fboekelo

Marssteden
area

C381

Fsw



55

111

113
113

113

104

114

106
104

104

111
111

109109

104

104

99
98 97

98
101

101

96
96

94 95

110112

115
117

109

109

113

113
115

119
117

116

116
115

115

113
115

113
112

122

122

131

122
125

120 120
119

94

95

107

108

102

99

92

92

98

98

99
99

120
119

103
104

104

90
90

90

90

94

94 93

91 91
91

98
98
98

89

97

91

105

105

105

103

99

99

98

98

103 99
91 91

91

9697

98

98

99

99

92
9392

94
94 93

93

93
94

90

91

93
92

90
88

89
89

86
85

90
90

87

87

71
71

71

53
54
53

61

61

60

62 62

86 87
86

83
82

86

85
85

87
86

85

65
66

66

67
66

61
61

61

60
60
60

57

57

58

47 47
43 43

41 40

53
5354

62
63

6564
71

74
76

86

87
87

87 87

86

85

85

83

83

79

80

79
79

83 83 83

81
82

83

85
84

84

84
84

84
83

81
82

82
82829897

104

103

104

74
74

75

71
71

69

52
52

51

59
59

55

55

55

57
58

58

60
61

6063
6567

68
68

72
72
70

73
73

75

81
81

80
78

79
78

73
72

72

69
68

70

73
73
73

75
7577

69
69
70

63

74
74

71

70
70

69
69

69

72
73

73

75
76

77

80

77

67

84
85

87
87

88

88
87

88

77

79

79

87
87

82
82

56

56

56
56

55

59
59

59

56

57

57

59

58

57

60
6061

62

62
62

58
5960

64
64

64

67
66

66

85

88

46 46

75

72

50

55

51

49

46

46

11
4

11
211

6

11
4

11
6

11
812

4

12
012
2

122

120
118 116 114 112

110

108

106

104
102 100 98

11
0

122124

124

126
128
130

9699

98 96

125

107112

116

113

109

112
113

112
112

106

105
106

107

107

107

105
104

112

110

109

109
109

111

108
108

108
108

114

112

112
112

106
106

107

108

112
110

113

103

103

106
107

107

105

105

104

104

104

101

99

102

103
102

99

99
96

95

96

93

98
98

124
126

12
6

10
8

10
6

10
4

10
2

10
0

98 96 94 92 90

88 86

84

96

94

92 90 88

86

84

82

80

10
4

10
2

10
0

98 96 94 92 90 88 86 84 82 80

78 76

74

72

70

68

66
64

62

60

58

56 54

52

50

48
46

44

42

40

56

54

52

50
48 46 44 42 40

58
606264

66

68

70

72

74

76

78

80

82

96

98100
102

10
4

11
2

11
0

10
8

10
6

prepared by:
GEOWULFLaboratories
attachment to report GL11.901

Detailed Geology of the Hengelo Solution Mining Area, part 2

Map C-9: Depth Base N

Legend:

well location

M
ap

 C
-9

: D
ep

th
 B

as
e 

N
or

th
 S

ea
 S

up
er

gp
.: 

N

source 'boorboek'

isolines (1m interval)

55 - 69m

70 - 84m

85 - 99m

100 - 114m

depth in meters below NAP

source GR log

normal fault

offset

no offset at this level

≥ 115m

≤ 54m

20.4

20.4

N

500m

AkzoNobel Industrial Chemicals

115

109

103

106

C472 C469

C367

C372
A

A’

Marssteden
area

C381



A A’

F1 F2FboekeloFsw



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

38 4 Bijlage B bij Ad 1 Cav381 Cavern-specific risk assessment of gas 
oil storage 

 

 

 



B381 B382 B383

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 [m]140 150

NWSE

MD [m]

-470

-460

-450

-440

-430

-420

-410

-400

Gamma-ray log
date: may. ‘98

Gamma-ray log
date: jun. ‘98

Gamma-ray log
date: oct. ‘98

date sonar:  jan. ‘13

160 170

Gamma-ray log

Sonar measurement

A2

C2

D1
D2

B1

E

SC
M

M
ai

n 
Rö

t E
va

po
rit

e 
M

em
be

r

SCM:  Solling Claystone Member

max. depth of oil-brine interface

A1

B2

C1



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

39 5 Ad 2 Gest.mech analyse B381 v.1.1 def 

 

 

 



 

 

 

Clovis project 
 

Gesteentemechanische analyse caverne 381 
v.1.1 

 
 

 

Voorbereiding: Well Engineering Partners B.V., 
Hoogeveen 

Auteur: dr.ir. A.J.H.M. Duquesnoy  

Versie: 1.1 (definitief) 

Publicatiedatum: 27 februari 2013 

Goedkeuring: T. Koopmans, AkzoNobel MTD 



Clovis project Gesteentemechanische analyse caverne 381 v.1.1 
 

 
   

Pagina ii                               

Inhoud 
 
Managementsamenvatting ................................................................................................................ 1 
1 Inleiding .................................................................................................................................... 2 
2 Gesteentemechanische analyse ............................................................................................... 3 

2.1 Sterkte zoutpijlers ............................................................................................................... 3 
2.2 Stabiliteit cavernedak .......................................................................................................... 4 
2.3 Stabiliteit cavernebodem .................................................................................................... 4 
2.4 Caverne-integriteit .............................................................................................................. 5 
2.5 Productieplanning naburige cavernes ................................................................................. 6 

3 Conclusies en aanbevelingen ................................................................................................... 8 
Referenties ....................................................................................................................................... 9 
Bijlage 1: Holruimtekaart opslagvergunning Twenthe-Rijn De Marssteden ..................................... 10 
Bijlage 2: Detail holruimtekaart omgeving caverne 381 ................................................................... 11 
Bijlage 3: Dwarsdoorsnede holruimtemetingen van caverne 381 .................................................... 12 
Bijlage 4: Horizontale snedes holruimtemetingen dakbereik caverne 381 ....................................... 13 
   



Clovis project Gesteentemechanische analyse caverne 381 v.1.1 
 

 
   

Pagina 1                               

Managementsamenvatting 
 
In een vorige bureaustudie (ref.1) zijn voor vier zoutcavernes, gelegen in de opslagvergunning 
Twenthe Rijn De Marssteden, de lange-termijn stabiliteit en lekdichtheid onderzocht met het oog op 
een veilige en duurzame opslag van dieselolie. Het onderzoek toonde aan dat een bewerkelijke 
gesteentemechanische 3-D modellering van de cavernes, zoals geadviseerd door IfG (ref.2), 
onvoldoende meerwaarde zou hebben. In deze studie wordt aanvullend een vijfde kandidaat-
opslagcaverne, no.381, op geschiktheid onderzocht. De lekdichtheid van een caverne heeft een 
geologische en een puttechnische component. Alleen de geologische lekdichtheid is onderzocht.  
 
WEP heeft aan de hand van de laatste stand van zaken in het caverneveld rondom caverne 381 
een aantal essentiële gesteentemechanische en geologische factoren geanalyseerd. De meest 
recente resultaten van holruimtemetingen en de toekomstige zoutproductie van AkzoNobel zijn 
daarin betrokken. De stabiliteit van de zoutpijlers, cavernedak en cavernebodem, en de geologische 
lekdichtheid van caverne 381 zijn bestudeerd. De conclusies zijn dat er ruimschoots wordt voldaan 
aan alle gesteentemechanische en geologische criteria voor cavernestabiliteit en integriteit en dat 
ook bij deze caverne de toegevoegde waarde van een bewerkelijke gesteentemechanische 3-D 
modellering ontbreekt. 
 
Gezien de huidige, ongelijkmatige dakgesteldheid van caverne no.384, die naast caverne 381 ligt, 
beveelt WEP bij voortgezette uitloging van caverne 384 aan om de verdere dakontwikkeling 
zorgvuldig te controleren.  
 
Tenslotte merkt WEP op dat de door AkzoNobel terzijde geschoven caverne no.375, die eerder 
door IfG (ref.2) als opslagcaverne voor dieselolie in orde is bevonden, vermoedelijk toch geschikt is 
voor toekomstige olieopslag. Als AkzoNobel behoefte krijgt aan meer opslagcapaciteit zou WEP 
deze caverne volgens de in deze studie gevolgde analysemethodiek als eerstvolgende op 
geschiktheid kunnen analyseren. De aandacht zal dan met name gericht worden op het uitsluiten 
van bepaalde risico’s, zoals de eventuele aanwezigheid van essentiële breuken in de Röt formatie 
in de onmiddellijke omgeving of ter plaatse van deze caverne, en een mogelijke hydraulische 
verbinding van de caverne met een naburige caverne. 
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1 Inleiding 
 
In 2010 heeft AkzoNobel een gesteentemechanische beoordeling laten uitvoeren door het Institut 
für Gebirgsmechanik (IfG, refs.2, 3) naar de haalbaarheid van olieopslag in een zestal 
geselecteerde zoutcavernes in het gebied van de verleende opslagvergunning ‘Twenthe-Rijn De 
Marssteden’. De nu bestudeerde caverne 381 met boorputten 381-382-383 maakt geen deel uit van 
de IfG beoordeling en is niet opgenomen in het opslagplan, dat AkzoNobel heeft voorbereid. De 
caverne is al wel vermeld in het MER en de Wabo-aanvraag voor de olieopslag en wordt via een 
Addendum aan het opslagplan toegevoegd.  
 
AkzoNobel voert de zoutwinningsactiviteiten in het gebied van de opslagvergunning uit op basis van  
gesteentemechanische randvoorwaarden, die zijn vastgelegd in het winningsplan Twenthe-Rijn 
2008-2025 (ref.4). In dat verband is het geometrische begrip ‘caverne-omhullende’ geïntroduceerd, 
waarbinnen men cavernes kan ontwikkelen met voldoende lange-termijn stabiliteit en integriteit. De 
omhullende heeft niet alleen betrekking op de afmetingen in het horizontale vlak, maar ook op de 
dikte van de zoutbodem en de maximale hoogte van de caverne, die de dikte van het resterende 
zoutdak bepaalt. 
 
AkzoNobel heeft twee van de zes door IfG onderzochte kandidaat-opslagcavernes niet in het 
opslagplan betrokken vanwege een kennelijk verwachte verstoring van de Röt zoutformatie door 
een nabijgelegen kleine breukzone (ref.5). De vervangende kandidaat-opslagcaverne 381 ligt 
waarschijnlijk wel buiten de directe invloedsfeer van die breukzone. Dit aspect wordt nader 
toegelicht in sectie 2.4. De winning van steenzout uit de caverne is inmiddels gestaakt. De ligging 
van de caverne is getoond op de holruimtekaart van bijlage 1.  
 
In opdracht van AkzoNobel heeft Well Engineering Partners een korte bureaustudie uitgevoerd naar 
de geschiktheid van caverne 381 als opslagcaverne. De studie is uitgevoerd naar analogie van de 
bovengenoemde IfG beoordeling, waarbij een aantal essentiële gesteentemechanische en 
geologische factoren worden geanalyseerd. De belangrijkste criteria voor de duurzame omzetting 
van een zoutwinningscaverne naar een opslagcaverne voor dieselolie zijn de lange-termijn stabiliteit 
en de lekdichtheid (integriteit) van de caverne. 
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2 Gesteentemechanische analyse  
 
Met gebruikmaking van de recentste gegevens over de status van de kandidaat-opslagcaverne 381 
en zijn naburige cavernes en de verdere zoutproductieplanning van AkzoNobel in het betreffende 
gebied, heeft WEP onderzocht of met voldoende zekerheid de stabiliteit en integriteit van deze 
kandidaatcaverne vastgesteld kan worden. De lange-termijn stabiliteit is beoordeeld aan de hand 
van de sterkte van, respectievelijk, de zoutpijlers tussen de caverne en zijn buurcavernes, het 
zoutdak boven de caverne en de cavernebodem. 

2.1 Sterkte zoutpijlers 
De pijleranalyse is gebaseerd op de resultaten van BGR onderzoek. In een reeks onderzoeken 
heeft BGR zowel 2-D als 3-D eindige-elementen modellering uitgevoerd op representatieve 
caverneconfiguraties in het Hengelo veld (refs. 6, 7, 8). Daarbij heeft BGR gebruik gemaakt van de 
gesteentemechanische eigenschappen van het Röt zout en de Röt kleisteen met anhydrietlagen, 
die aansluitend boven het zout gelegen is en van de Solling zandige kleisteen, die direct 
aansluitend onder het Rötzout ligt (refs. 9, 10, 11). Soms ligt nog een dunne basisanhydrietlaag 
tussen de Solling kleisteen en het Rötzout. 
 
In bijlage 2 is de ondergrondse situatie rond de caverne 381 getoond volgens de laatste 
sonarmetingen van december 2012 en februari 2013. De minimum afstand tussen caverne 381 en 
caverne 384 (met boorputten 384-385-386) bedraagt momenteel ongeveer 72 m. In bijlage 3 is de 
huidige diepteligging van de caverne 381 getoond in de vorm van een overlangse dwarsdoorsnede 
verkregen uit de sonarmetingen. De basisanhydrietlaag is aangeduid met A1. Deze laag is 1 à 2 m 
dik. De maximale hoogte van de caverne is circa 15 m en de referentiediepte is circa 460 m. Het 
cavernedak ligt 453 m beneden maaiveld en is bijzonder vlak, zoals de holruimteregistraties van 
bijlage 4 aantonen. De spanwijdte van het dak bedraagt, respectievelijk, 155 m (lange as) en 100 m 
(korte as), dus gemiddeld circa 127 m. 
 
De olieopslag in caverne 381 vindt normaalgesproken plaats onder halmostatische condities, dat wil 
zeggen met pekeldruk in de caverne (drukopbouw 0,12 bar/m). Men brengt in één boorput van de 
caverne een pekelkolom aan tot aan maaiveld, terwijl een tweede boorput een oliekolom bevat 
(drukopbouw 0,08 bar/m). Aangezien de olieopslag op een referentiediepte van 460 m beneden 
maaiveld plaatsvindt levert dit een putmonddruk van 18,5 bar op. De bovengenoemde BGR 
modellering is representatief voor halmostatische condities, zodat de resultaten toepasbaar zijn op 
de normale olieopslagpraktijk. De minst gunstige uitzonderingssituatie (‘worst case’) in 
gesteentemechanisch opzicht doet zich voor indien de druk van de olievoerende putmond (voor 
langere tijd) terugvalt tot atmosferische druk, waardoor er in de caverne een drukverlies van 18,5 
bar optreedt en het omringende zout- en kleigesteente zwaarder wordt belast. Dit incident kan zich 
bijvoorbeeld voordoen als een olietankwagen onverhoopt de boorkelder inrijdt. Ook als er een 
olielekkage langs het boorgat zou optreden, kan het noodzakelijk zijn de druk van de caverne af te 
halen in verband met metingen en een eventuele putreparatie. 
 
Analyse ‘worst case’ drukconditie 
Voor de ‘worst case’ situatie, namelijk oliedruk in de caverne 381, is onderzocht hoe sterk de 
zoutpijlers rondom de caverne worden belast. Het huidige dakoppervlak van de caverne bedraagt 
ongeveer 13.500 m2 en het effectieve pijleroppervlak om het gewicht van de bovenliggende 
gesteentelagen te dragen is circa 49.000 m2 (‘tributary load area’), namelijk een rechthoek van 
250x250 m2 minus het dakoppervlak. De oorspronkelijke lithostatische druk op een diepte van 460 
m bedraagt ongeveer 99 bar (0,215 bar/m), maar door aanwezigheid van de caverne worden de 
omringende pijlers met circa 126 bar belast. In de caverne staat minstens een oliedrukkolom van 
460 m, oftewel er heerst een druk van minimaal 37 bar. Het drukverschil over de cavernewand 
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bedraagt dus hoogstens 89 bar. De triaxiale sterkte van het zout op die diepte bedraagt volgens 
BGR onderzoek aan zoutmonsters (ref.9) minstens 300 bar, zodat de maximale benutting van de 
zoutsterkte minder dan 30% bedraagt. Daarmee is de lange-termijn stabiliteit van de pijlers rond de 
opslagcaverne ook nog gegarandeerd onder een langdurige ‘worst case’ drukconditie.  
 
BGR heeft voor cavernes in parallelle rijen ondermeer berekend dat bij cavernes met een 
doorsnede van 120 m en een hoogte van 25 m de zoutpijler met naburige cavernes bij een 
benutting van 30% van de zoutsterkte 60 m moet bedragen (ref.7). Aan deze minimum breedte 
voldoen de pijlers van de kandidaatcaverne 381 meer dan voldoende. Daarnaast heeft BGR voor 
de situatie van parallelle rijen van cavernes op voldoende afstand van elkaar berekend, dat bij 
cavernes in dezelfde rij een tussenpijler van 20 m breedte nog juist voldoende is om een tijdelijk 
pekeldrukverschil van 20 bar tussen naburige cavernes op te vangen (ref.8). Onder enig 
voorbehoud kan men stellen, dat caverne 381 een (parallelle) rij vormt met caverne 384, aangezien 
de cavernes 378 (boorputten 378, 379, 380) en 475 (boorputten 475, 476, 477) op grote afstand 
liggen (>145 m). In dat opzicht waarborgt de huidige pijler van 72 m breedte tussen de cavernes 
381 en 384 ruimschoots de lange-termijn stabiliteit in de ‘worst case’ situatie. 

2.2 Stabiliteit cavernedak 
Naar analogie van IfG (ref.2) beschouwt WEP het cavernedak van caverne 381 als een alzijdig 
ingeklemde ronde plaat, die belast wordt door de bovenliggende gesteenten, inclusief het gewicht 
van het zoutdak zelf, en die ontlast wordt door de vloeistofdruk in de caverne. In bijlage 4 is de 
maximale omvang van het cavernedak getoond. De gemiddelde spanwijdte van de ellipsvormige 
caverne bedraagt circa 127 m en wordt in een conservatieve benadering als bepalend voor de 
dragende dakplaatomvang beschouwd. In bijlage 3 is te zien hoe het dragende cavernedak is 
opgebouwd. Het bestaat uit Röt zoutlagen (A2, B2, C2, D2) met tussenliggende steenbanken van 
kleisteen met anhydrietinsluitingen (B1, C1, D1) en aansluitend erboven een Röt kleisteenlaag (E) 
met in de onderste 10 à 12 m een anhydrietbank volgens loggegevens van de boorputten. Als 
onderkant van het dak is de gemiddelde diepte van het zoutdak van de caverne genomen. Als 
bovenkant van het dragende dak is van de Röt kleisteenlaag E nog 11 m anhydrietbank als dragend 
element meegenomen, zodat de dikte van het dragende dak circa 41 m bedraagt.  
 
De dakstabiliteit is volgens de IfG methode (ref.2) onderzocht door de buigspanningen in het 
midden van de dakplaat te berekenen op een diepte van 450 m en met in de caverne een oliedruk 
van 36 bar (‘worst case’). Voor de bepaling van de evenwichtsvoorwaarde is een Mohr-Coulomb 
model toegepast. De Mohr-Coulomb parameters van de samenstellende gesteenten zijn bepaald uit 
gesteentesterktes, die BGR eerder heeft vastgesteld in termen van Drucker-Prager 
evenwichtsrelaties (ref.11). Het Röt cavernedak van caverne 381 bestaat grotendeels uit steenzout 
(A2, B2, C2, D2). Als men dit zout als hoofdzakelijk dragende dakelement beschouwd (75%) met de 
Röt kleisteen als aanvullend dragend element (25%) dan levert dit een minimaal vereiste 
verhouding van 0,29 (0,75*0,26+0,25*0,37) op tussen de dikte van het dragende Röt dak en de 
cavernespanwijdte ter waarborging van voldoende lange-termijn draagkracht en stabiliteit van het 
cavernedak.  
 
Caverne 381 heeft een dragende dakdikte van 41 m en een gemiddelde spanwijdte van 127 m, 
zodat de verhouding 0,32 bedraagt. Gezien de minimaal vereiste verhouding van 0,29 voldoet het 
cavernedak dus voldoende aan het stabiliteitscriterium. 

2.3 Stabiliteit cavernebodem 
In de bovengenoemde BGR eindige-elementen modellering heeft men cavernes met een 
zoutbodem van minimaal 5 m dikte en in enkele gevallen van 10 m dikte geanalyseerd. Uit bijlage 3 
blijkt dat de zoutbodem van de caverne 381 circa 4 m dik is en een laag basisanhydriet (A1) van 
ongeveer 1,5 m dikte bevat. Onder de Rötformatie bevindt zich de Solling kleisteen. Hierna wordt 
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kort gecontroleerd of de Solling kleisteen voldoende stabiel is in de ‘worst case’ situatie van een 
(tijdelijk) drukloze olievoerende putmond, waarbij de druk in de caverne met 18,5 bar daalt.  
 
Volgens BGR onderzoek aan boorkernmonsters uit de Hengelo boring 480 (ref.10) is de Solling 
kleisteen slikachtig of fijnzandig en heeft ze een niet te verwaarlozen porositeit. Als de poriëndruk 
halmostatisch is, zijn onder normale opslagcondities de vloeistoffen in de caverne en in de Solling 
kleisteen in evenwicht. Zodra de cavernedruk met 18,5 bar daalt is dat niet meer het geval. Het 
hangt dan van de afdichtende eigenschappen van de zout/basisanhydrietlaag en van de 
permeabiliteit van de Solling kleisteen af, of eventueel wat porievloeistof weglekt naar de caverne. 
Op zich is dat geen probleem, omdat onder de olie toch al een pekellaag van circa 3 m aanwezig 
blijft. Een merkbare compactie van de kleisteen bij dit eventuele, relatief geringe drukverlies in de 
poriën is niet te verwachten. 
 
Bij een oliekolom van 0,8 bar/10m tot een diepte van maximaal 470 m en een formatiedruk van 2,15 
bar/10m + 30% vanwege de verhoogde pijlerbelasting (tributary load area) staat er over de 
onderkant van de zoutwand van de caverne een horizontaal en vertikaal drukverschil van 
(2,15*47)*1,3 – (0,8*47) = 131,4 – 37,6 = 93,8 bar.  
 
Analoog aan eerdere conservatieve stabiliteitsberekeningen (ref.1) kan men afleiden dat op de 
overgang van de extra belaste zoutpijler naar Solling kleisteen (met Ko= 0,5) de verschilspanning 
tussen vertikaal en horizontaal maximaal 131,4 – 0,5*(2,15*47) = 80,9 bar bedraagt, wat voldoende 
laag is voor een stabiele Solling kleisteen, want gebaseerd op breuksterkten uit BGR onderzoek 
(ref.10) mag het verschil tussen minimum en maximum hoofdspanning maximaal circa 100 bar 
bedragen. 
 
In het centrum van de cavernebodem is de belasting van de kleisteen anders, omdat hier geen 
extra pijlerdruk aanwezig is. Er staat dan een verschilspanning tussen vertikaal en horizontaal van 
maximaal 14 bar. Op basis van BGR onderzoek mag de verschilspanning in de Solling kleisteen in 
dit belastingsgeval maximaal 31 bar bedragen, hetgeen ook nu een stabiele kleisteen impliceert. Er 
bestaat geen risico op een omhoogkomende cavernebodem. 

2.4 Caverne-integriteit 
De integriteit van een opslagcaverne heeft betrekking op de lekdichtheid van de caverne en de 
boorputten voor de opgeslagen vloeistof. Er bestaat onderscheid tussen de geologische 
lekdichtheid van de zoutcaverne en de technische lekdichtheid van de boorputten en putmond. In 
deze gesteentemechanische studie wordt alleen de geologische lekdichtheid bestudeerd. 
 
TNO-NITG heeft op een overzichtskaart van de basis van het Rötzout in het Hengelo cavernenveld 
(ref.5, bijlage 4) een scharende breuklijn in noordwestelijke richting getoond, in het verlengde 
waarvan caverne 381 gelegen is. De breuk dempt op een afstand van ongeveer 400 m van de 
caverne 381 uit (volgens isolijnen met 20 m diepteverschil). Op detailkaarten van de basis en de top 
van zoutlaag A (ref.5, bijlagen 11 en 12, met isolijn-diepteverschil van 10 m) vindt men deze breuk 
niet terug. De bestudeerde caverne 381 en de naburige cavernes 378, 384 en 475 zijn aangelegd in 
zout A. Als er al sprake is van breuken in of nabij caverne 381, dan hebben deze een gering verzet 
(<2 m). Door het plastische gedrag van het zout zullen ze geen negatief effect hebben op de 
integriteit van de caverne. De sonarmetingen (bijlagen 3 en 4) geven een mooi gelijkmatig 
uitgeloogde caverne 381 te zien, die geen verbinding heeft met de bovenliggende steenbank B1, 
zodat in horizontale richting de caverne-integriteit gewaarborgd is. De steenbanken bestaan 
bovendien uit kleisteen met anhydrietinsluitingen, waardoor de permeabiliteit voor dieselolie zeer 
gering zal zijn. 
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Met behulp van de stromingsformule van Darcy voor een permeabel medium heeft IfG (ref.2) 
berekend hoeveel olielekkage in verticale richting kan optreden, en over welke periode, in het geval 
van olieopslag in een Hengelo caverne. Gebaseerd op onderzoek aan Stassfurt en Werra 
homogeen steenzout heeft IfG een intrinsieke permeabiliteit van K < 10-20 m2 en een porositeit φ < 
0,5% voor het zout toegepast. Het Rötzout vormt echter een geologisch jongere en minder diep 
gelegen zoutformatie dan de Werra en Stassfurt zouten. In de literatuur (refs.12, 13, 14) zijn voor 
met de Rötformatie vergelijkbare zoutafzettingen, die ook anhydriet en kleisteenlagen bevatten, de 
volgende eigenschappen gerapporteerd: 6.10-20 m2 < K < 2.10-19 m2  en 0,2% < φ < 1%. De door IfG 
toegepaste waarden zijn dus zondermeer representatief voor Hengelo cavernes. 
 
Men heeft een hoogste referentiediepte voor de olie/pekelovergang van 425 m genomen (ref.3) en 
voor de maximale cavernedruk een gradient van 0,15 bar/m, wat neerkomt op circa 70% van de 
heersende lithostatische druk. Dit percentage is lager dan gebruikelijk voor cavernes in zoutdomes, 
omdat de Hengelo cavernes een relatief groot plat dak hebben tot maximaal 20.000 m2. Bij een 
oliegradient van 0,081 bar/m betekent dit een maximaal toelaatbare olievoerende putmonddruk van 
29 bar. Verder heeft men aangenomen dat het cavernedak in totaal minstens een 30 m dikke 
afsluitende steenzoutlaag (B2+C2+D2) bevat met de bovengenoemde waarden voor de 
permeabiliteit en de porositeit. Bovendien heeft men zeer conservatief verondersteld dat de Röt 
anhydrietbank (in laag E) doorlatend en poreus is zonder vloeistofdruk in de poriën. De berekening 
geeft aan dat er een olielekkage van minder dan 1 liter per dag naar laag E optreedt, nadat eerst de 
hele onderliggende steenzoutlaag volledig doordrenkt is geraakt met olie. Gebaseerd op de zeer 
geringe permeabiliteit van het steenzout en vanwege de dikte van minimaal 30 m duurt het 
minstens 1000 jaar, voordat de olie gaat weglekken in de anhydrietbank.  
 
Bovengenoemde aannames zijn niet geheel representatief voor de kandidaat-opslagcaverne 381. 
De effectieve dikte van de zoutlagen in het cavernedak bedraagt ongeveer L= 20 m (i.p.v. 30 m). 
De olielekkage is omgekeerd evenredig met L, dus zal de lekkage ongeveer 1,5 liter per dag 
bedragen. De tijdsduur van oliedoorslag naar laag E wordt kwadratisch bepaald door L, dus de 
tijdsduur verkort naar 4/9*1000= 444 jaar. Daar staat tegenover, dat de feitelijke oliedruk in de 
caverne 10,5 bar lager is dan waarmee door IfG gerekend is. Oftewel, de oliedruk op een diepte 
van 425 m bedraagt 53,2 bar (i.p.v. 63,7 bar). De lekkage is recht evenredig met deze druk, dus 
16,5 % minder dan 1,5 liter per dag, en de tijdsduur tot doorslag is omgekeerd evenredig met de 
druk, dus 16,5 % langer dan 444 jaar.  
 
De conclusie is dat de caverne 381 in geologisch opzicht praktisch lekdicht is, zolang de 
gesteentemechanische pijlerstabiliteit en dakstabiliteit gewaarborgd zijn en de vloeistofdruk beperkt 
blijft tot maximaal 70% van de lithostatische druk. In de praktijk is een caverne uiteraard pas 
geschikt voor olieopslag indien ook de technische lekdichtheid van de boorputten en putmonden 
voldoende is aangetoond. 

2.5 Productieplanning naburige cavernes 
Tenslotte vraagt de toekomstige zoutproductie uit naburige cavernes de aandacht. Het betreft de 
cavernes 384 en 475 (zie bijlage 2).  
 
AkzoNobel is voornemens om nog circa 43.500 m3 zout (95.000 ton) uit caverne 384 te winnen. 
Hoewel het totale dakoppervlak ongeveer 14.000 m2 groot is, is het gesplitst over twee niveau’s. Het 
dak ligt rond boring 384 ongeveer 5 m hoger dan rond boring 386, zodat men moet trachten de 
zoutproductie te concentreren rond boring 386. Het dak komt daar dan ongeveer 6 m hoger te 
liggen. In het horizontale vlak zal de caverne niet veel in omvang toenemen, zodat de breedte van 
de zoutpijler tussen deze caverne en de kandidaat-opslagcaverne ongeveer gelijk blijft. Gezien de 
huidige, ongelijkmatige dakgesteldheid beveelt WEP aan de verdere dakontwikkeling zorgvuldig te 
controleren.  
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Uit caverne 475 kan AkzoNobel op basis van de huidige productiegegevens nog circa 115.000 m3 
zout (250.000 ton) uitlogen. Het dakoppervlak bedraagt volgens een sonarmeting van 21 september 
2010 ongeveer 11.500 m2, maar intussen is weer 100.000 ton zout (45.500 m3) gewonnen. 
AkzoNobel is er echter niet zeker van dat deze hoeveelheid egaal over het gehele zoutdak van de 
caverne is gewonnen, aangezien de sonar uit 2010 een klein uitwassing rond boring 475 te zien 
gaf. In maart 2013 wordt de toestand van het dak opnieuw gecontroleerd met een sonarmeting, 
gevolgd door een workover van de boringen. Op basis van de meetresultaten gaat AkzoNobel 
besluiten of de geplande zoutproductie kan worden voortgezet. Als de productie inderdaad wordt 
voortgezet met in totaal nog 250.000 ton kan de dakomvang zeker met 25% toenemen tot circa 
16.000 m2 met een spanwijdte (korte as) van circa 115 m. Bij een gelijkmatige dakuitloging komt het 
dak ongeveer 7 m hoger te liggen en blijft de caverne geheel binnen zoutlaag A liggen. Ook blijft de 
caverne binnen de omhullende van het winningsplan, zodat de tussenpijler met caverne 381 zeer 
breed blijft (>130 m). 
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 
Naar analogie van een vorige studie (ref.1) heeft WEP een gesteentemechanische en geologische 
beoordeling gemaakt van de geschiktheid van caverne 381 als olieopslagcaverne. De meest 
recente resultaten van holruimtemetingen en de toekomstige zoutproductie van AkzoNobel zijn 
daarin betrokken. De stabiliteit van zoutpijlers, cavernedak en cavernebodem, en de geologische 
lekdichtheid zijn bestudeerd voor een ‘worst case’ situatie. De lange-termijn stabiliteit van caverne 
381 blijkt ruimschoots gewaarborgd, ook in geval van de geplande voortgaande zoutproductie in 
enkele naburige cavernes. 
 
De lekdichtheid van de caverne heeft een geologische en een puttechnische component. Alleen de 
geologische lekdichtheid van caverne 381 is in deze studie nader onderzocht en in orde bevonden. 
Echter, de technische lekdichtheid van de caverne (3 boorputten) is uiteindelijk beslissend voor het 
welslagen van het opslagproject. Het betrouwbaar aantonen van de lekdichtheid van een boorput 
vormt een vakgebied op zich (refs12, 13). 
 
Eindconclusie van de analyse 
Met het oog op een veilige en duurzame olieopslag in de kandidaatcaverne 381 is er, gezien alle 
positieve gesteentemechanische en geologische bevindingen, geen meerwaarde te verwachten van 
een additionele, bewerkelijke, gesteentemechanische 3-D eindige-elementen modellering. 
 
Aanbevelingen 
De kandidaat-opslagcaverne 381 wordt deels omringd door cavernes, waaruit nog zout gewonnen 
wordt. Het is belangrijk, dat de ontwikkeling van die cavernes regelmatig wordt gecontroleerd. 
Uitgangspunt dient te zijn, dat ze binnen de toegelaten omhullende blijven. 
 
Gezien de huidige, ongelijkmatige dakgesteldheid van caverne 384 beveelt WEP bij voortgezette 
uitloging aan om de verdere dakontwikkeling zorgvuldig te controleren.  
 
Tenslotte merkt WEP op dat de eerder door AkzoNobel terzijde geschoven caverne no.375, die 
door IfG (ref.2) als opslagcaverne voor dieselolie in orde is bevonden, vermoedelijk toch geschikt is 
voor toekomstige olieopslag. Als AkzoNobel behoefte krijgt aan meer opslagcapaciteit zou WEP 
deze caverne als eerstvolgende op geschiktheid kunnen analyseren volgens de in deze studie 
gevolgde methodiek van kritische factoren analyse (refs.2, 15). Met name risicofactoren, zoals de 
eventuele aanwezigheid van essentieel verstorende breuken in de Röt formatie in de onmiddellijke 
omgeving of ter plaatse van deze caverne, en een mogelijke hydraulische verbinding van de 
caverne met een naburige caverne, zullen dan nader onderzocht worden. 
. 
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Bijlage 1: Holruimtekaart opslagvergunning Twenthe-Rijn De Marssteden  
 
 

(peildatum oktober 2012) 
 

 
 
 
 
De holruimtekaart toont de ondergrondse situatie per oktober 2012. De rode contouren tonen de 
maximale afmetingen van een caverne in het horizontale vlak op de aangegeven meetdatum. De 
groen gearceerde vlakken geven de toegestane ‘caverne omhullende’ uit het winningsplan 
Twenthe-Rijn 2008-2025 aan (ref.4). De rood gearceerde vlakken tonen de afmetingen van de 
definitief uit bedrijf genomen zoutcavernes. De zwarte pijlen geven de kortste afstand (in m) tussen 
de maximum contour van naburige cavernes aan. 
 
De blauwe pijl wijst naar de positie van de nieuwe kandidaat-opslagcaverne 381. De kaart toont nog 
de caverneomvang op basis van een sonarmeting uit 2007. In december 2012 en februari 2013 zijn 
nieuwe sonarmetingen verricht (zie bijlage 2). 
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Bijlage 2: Detail holruimtekaart omgeving caverne 381   
 

 
(peildatum februari 2013) 

 

 
 

 
De paarse vlakken in de omhullenden (groen gearceerde vlakken) van de cavernes 381 en 384 
tonen de resultaten van de laatste sonarmetingen van december 2012 en februari 2013 in de 
boorputten 381, 382, 383 en 384, geprojecteerd op de meest recente holruimtekaart van oktober 
2012 (zie bijlage 1). De paarse getallen geven de nieuwste afstanden tussen de cavernes aan. De 
minimum afstand tussen de cavernes 381 en 384 bedraagt nu 72 m. Volgens planning wordt de 
caverne 475 binnenkort met sonar opnieuw gemeten. Zolang de afmeting van deze caverne binnen 
de getoonde omhullende blijft, is de afstand tot caverne 381 ruimschoots voldoende. 
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Bijlage 3: Dwarsdoorsnede holruimtemetingen van caverne 381 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Caverne 381. Einde uitlogen: november 2012. Sonarmetingen: december 2012 en februari 2013. 
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Bijlage 4: Horizontale snedes holruimtemetingen dakbereik caverne 381 
 
 

 
 

Gemeten dakcontour op een diepte van 454 m beneden maaiveld. In de noordwesthoek is een 
kleine uitstulping zichtbaar, die ook te zien is op de dwarsdoorsnede van bijlage 3. 
 

 
 

Gemeten dakcontour op een diepte van 452 m beneden maaiveld. Er zijn geen pockets in het dak 
te zien. Het praktisch vlakke dak ligt op een diepte van circa 453 m beneden maaiveld.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

40 6 Addendum Onderdeel C bij Opslagplan Gasolieopslag De 
Marssteden ondertekend 20130228 

 

 

 



 C) Gegevens inzake bodembeweging. 
 (Alleen in te vullen voor opslagplannen voor voorkomens gelegen aan de landzijde van de 3 zeemijlszone). 
 

Mw 35 lid 
1f 
Mb 26 lid 
1g 

C1) Aard van de bodembeweging 
 
  bodemdaling  
 
Zoutwinning 
De optredende bodemdaling in het boorterrein Hengelo is het gevolg van kruip van het steenzout bij het 
optreden van deviatorische spanning. Deviatorische spanning ontstaat doordat tijdens zoutwinning het 
drukevenwicht ter plaatse wordt verstoord als gevolg van onttrekking van zout. Echter, de in eerste 
aanleg optredende deviatorische spanning is zeer beperkt, omdat de verzadigde pekel waarmee de 
caverne gevuld is zorgt voor tegendruk. De resterende deviatorische spanning rondom de caverne wordt 
herverdeeld door kruip van zout, en heeft geringe bodemdaling tot gevolg (zie onder). 
 
Aan het maaiveld treedt de bodemdaling op in de vorm van een zogenaamde bodemdalingskom. In 
principe worden verticale en horizontale deformatie, scheefstand (tilt) en rotatie onderscheiden. 
Bovendien kunnen als gevolg van de horizontale deformatie druk- en trekzones ontstaan. De verticale 
deformatie is echter het belangrijkste. In Bijlage 7 wordt een relatie gelegd tussen de hoeveelheid 
bodemdaling (uitgedrukt in mm) en de extractiegraad (%) en tussen de snelheid van bodemdaling 
(uitgedrukt in mm/jaar) en de extractiegraad (%). 
 
Voor de in het betreffende boorterrein gebruikelijke extractiegraad – omstreeks 15 % – is de 
bodemdaling per 100 jaar ≤ 5 cm. De snelheid waarmee de bodemdaling plaatsvindt, bedraagt bij de 
genoemde extractiegraad maximaal 0,5 mm/jaar. Deze waarden komen overeen met de analyse van 
resultaten van historische meetreeksen van waterpassingen. Er kan worden geconcludeerd dat de 
bodemdaling boven cavernes die aan de in bijlagen 8 en 9 geformuleerde criteria voldoen zo gering is 
dat deze niet meetbaar zal zijn.  
 
In de praktijk betekent dit dat de bodemdaling ten gevolge van zoutwinning in de Marssteden onder de 
detectiegrens ligt. Bovendien wordt zij verstoord en overschaduwd door andere effecten, bijvoorbeeld 
pekelwinning in omliggende cavernes, beweging van meetpunten door andere oorzaken (ondiepe 
ondergrond) en beweging van referentiepunten over lange periodes (onder meer als gevolg van 
isostasie). Samenvattend kan gesteld worden dat geen schade als gevolg van bodemdaling door 
zoutwinning te verwachten is (zie ook paragraaf C4). 
 
Opslag van gasolie 
Het gesteentemechanische model voor de opslag van gasolie in bestaande cavernes wijkt niet wezenlijk 
af van dat voor de winning van steenzout. Het opslagconcept voorziet dat de gasolie onder pekeldruk 
wordt opgeslagen, wat door eenvoudige technische maatregelen gerealiseerd kan worden. Dit betekent 
dat de omstandigheden bij opslag van gasolie – de druk in de caverne, en de spanningsverdeling 
rondom de caverne – niet wezenlijk verschillen van die bij de winning van steenzout. Als gevolg hiervan 
zijn ook de verwachtingen over de optredende bodemdaling in het slechtste geval gelijk, wat ook 
bevestigd wordt door de geomechanische studies van onafhankelijke experts (zie ook paragraaf B5.1). 
Cavernes die voor de opslag van gasolie in gebruik zullen worden genomen zijn door zowel IfG (Bijlage 
10) als WEP (Bijlage 13) als stabiel beoordeeld. 
 
In de praktijk zal de bodemdaling nog geringer zijn, want de cavernes zullen niet meer voor zoutwinning 
gebruikt worden tijdens de opslagactiviteit. Door de pekelproductie uit de opslagcavernes te staken voor 
zij hun maximaal toegestane omvang bereiken, hebben zij een kleiner volume dan uitgeproduceerde 
cavernes. Bij de kleinere opslagcavernes is de resulterende volumeconvergentie verhoudingsgewijs 
geringer dan bij een (grotere) uitgeproduceerde pekelproductiecaverne. Daarmee is de resulterende 
bodemdaling aan het maaiveld geringer. 
  



Het feit dat het volume van de cavernes constant is tijdens de opslagactiviteit heeft eveneens een 
gunstig effect op de spanningsverdeling rond deze cavernes. De huidige evenwichtige 
spanningsverdeling is ontstaan tijdens de pekelproductie in de afgelopen decennia. Door deze 
spanningsverdeling tijdens gasolieopslag niet te verstoren wordt ook de langetermijn stabiliteit verder 
gewaarborgd (zie bijlagen 10, 13). Ook voor de fase na gebruik van de caverne voor opslag van gasolie 
blijft de spanningsverdeling gelijk omdat de gasolie dan vervangen zal worden door verzadigde pekel. 
De caverne wordt hierdoor niet groter waardoor de situatie weer vergelijkbaar wordt met die voor begin 
van de opslag van gasolie (winning van steenzout). 
 
 bodemtrilling  
Bodemtrillingen ontstaan door de schoksgewijze ontlading van over een lange periode opgebouwde 
spanning in een gesteentemassa via breukvorming of relatieve verplaatsing van gesteente aan 
weerszijden van een breuk. Tijdens de ontwikkeling van een caverne treden veranderingen op in het 
spanningsevenwicht rond de caverne. Echter, deze deviatorische spanningen worden door het 
viscoplastisch gedrag van steenzout (zoutkruip) al tijdens de ontwikkeling van de caverne herverdeeld, 
zodat een nieuw spanningsevenwicht ontstaat. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat bodemtrillingen 
zullen ontstaan als gevolg van zoutwinning. 
 
In de provincies Overijssel, en de omliggende provincies Gelderland, Utrecht, en Drenthe zijn voldoende 
oppervlakteseismometers geïnstalleerd om eventuele trillingen door zoutwinning te detecteren. De data 
gegenereerd door deze seismometers zijn op de website van het KNMI (http://www.knmi.nl)) te vinden 
en laten zien dat in het zoutwinningsgebied van AkzoNobel in Twente in de periode 1905 tot op heden 
inderdaad geen aardbevingen zijn opgetreden als gevolg van de winning van zout door middel van 
oplosmijnbouw (zie Figuur 9). Ook in de literatuur zijn geen aanwijzingen te vinden voor het optreden 
van bodemtrillingen in relatie tot de winning van zout door oplosmijnbouw. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat door de winning van steenzout door 
oplosmijnbouw bodemtrillingen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de opslag van gasolie in cavernes, 
waarvoor, zoals hierboven gesteld, het gesteentemechanische model niet wezenlijk afwijkt van dat voor 
de winning van steenzout. 
 
In paragraaf C3 wordt ingegaan op de risico’s veroorzaakt door natuurlijke bevingen en trillingen als 
gevolg van de aardolie- en aardgaswinning in Nederland (geïnduceerde bevingen). 
 



  
Figuur 9: Ligging van de olieopslagcavernes in De Marssteden in relatie tot de locatie en sterkte van natuurlijke en  
geïnduceerde aardbevingen in Nederland en omringende landen in de periode 1904-2004 (bron: KNMI). 
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C2) Bodemdalingscontouren (uiteindelijk verwachte mate van bodemdaling) 
 
Zoals in paragraaf C1 beschreven is het niet mogelijk een betrouwbaar overzicht te geven van het 
verwachte verloop van de bodemdaling in de tijd omdat bodemdaling ten gevolge van zoutwinning in 
de Marssteden zo gering is dat ze onder de detectiegrens ligt. Omdat de bodemdaling in de praktijk 
niet meetbaar is, is het niet mogelijk om een betrouwbaar beeld te geven van de contouren van de 
verwachte uiteindelijke bodemdaling. 
 
Omdat de omstandigheden bij opslag van gasolie – de druk in de caverne, en de spanningsverdeling 
rondom de caverne – niet wezenlijk verschillen van die bij de winning van steenzout, zijn de 
verwachtingen over de optredende bodemdaling gelijk, en geldt ook hier dat het niet mogelijk om een 
betrouwbaar beeld te geven het verwachte verloop van de bodemdaling in de tijd en, bij gevolg, de 
verwachte uiteindelijke bodemdaling. 

Opslagcavernes 
Marssteden 
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C2.1) Verloop bodemdaling in tijd 
 
Op grond van bovengenoemde inzichten is enkele jaren geleden besloten om het uitvoeren van een 
(half)jaarlijkse waterpassing voorlopig te beëindigen. Gezien de bestaande lay-out van het boorterrein 
en de zeer geringe grootte van de bodembeweging is het onmogelijk een betrouwbaar overzicht te 
geven van het verwachte verloop van de bodemdaling in de tijd. 
 
De gesteentemechanische grondslag voor de langetermijn stabiliteit en integriteit van de 
opslagcavernes t.o.v. de met verzadigde pekel gevulde cavernes verandert niet wezenlijk door de 
opslag van gasolie (zie bijlagen 10, 13). Daarom worden er geen aanvullende maatregelen genomen 
ten aanzien van opslagcavernes. Wel is in de periode november 2012 – maart 2013 een zogenaamde 
nulmeting uitgevoerd voor de meetpunten die betrekking hebben op de olieopslagcavernes in De 
Marssteden. 
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C3) Risicoanalyse omtrent bodemtrillingen 
 
In paragraaf C1 is verklaard dat niet te verwachten is dat bodemtrillingen zullen ontstaan als gevolg 
van zoutwinning uit en opslag van gasolie in zoutcavernes. Echter, in Nederland treden wel 
aardbevingen op als gevolg van tektonische bewegingen langs breuken (natuurlijke bevingen) en als 
gevolg van gaswinning (geïnduceerd). De risico’s hiervan worden in dit onderdeel geadresseerd. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat aardbevingen voornamelijk schade veroorzaken aan het 
aardoppervlak. In de ondergrond zal het effect van de (meest destructieve) Rayleigh 
oppervlaktegolven minimaal zijn. Omdat de olieopslagcavernes op 500 m onder het aardoppervlak 
liggen is de kans dat hun stabiliteit en/of lekdichtheid gecompromitteerd wordt nihil. Echter, het 
bovengrondse deel van het opslagsysteem kan mogelijk schade ondervinden van de 
oppervlaktegolven die optreden bij een aardbeving, dit is afhankelijk van de sterkte van de aardbeving 
en de diepte waarop deze plaatsvindt. Om te kunnen voldoen aan het in het Mijnbouwbesluit gestelde 
met betrekking tot het uitvoeren van een risicoanalyse betreffende bodemtrillingen als gevolg van 
winning van olie of gas zijn onder begeleiding van het Technisch Platform Aardbevingen (TPA) een 
aantal studies uitgevoerd. Om voor dit olieopslagproject een zo compleet mogelijk beeld te genereren 
van de te verwachten bevingsterkte in Twente is kennis genomen van diverse studies [Ref 1, 2, 3, 4, 
5].  
 
Natuurlijke bevingen ontstaan in Nederland vrijwel uitsluitend in Zuid-Limburg en Noord-Brabant, maar 
ook over de grens in Duitsland, in het Roergebied, ontstaan aardbevingen (zie Figuur 9). 
Geïnduceerde bevingen treden voornamelijk op in de provincie Groningen als gevolg van gaswinning 
door de NAM. De winning van aardgas gaat gepaard met een daling van de druk in de ondergrond. 
Omdat de drukdaling niet overal gelijktijdig en in gelijke mate optreedt, vindt differentiële compactie 
plaats, waardoor spanningen worden opgebouwd. De opgebouwde spanningen leiden tot plotselinge 
bewegingen langs bestaande breuken, waardoor in Groningen ondiepe (< 4 km), lichte aardbevingen 
kunnen plaatsvinden, tot kracht 5 op de Schaal van Richter volgens recente studie van Staatstoezicht 
op de Mijnen [Ref 7]. Dit is te licht om in Twente, op een afstand van meer dan 100 km, gevolgen te 
hebben. 
 
Het KNMI stelt op haar website veel informatie ter beschikking over gemeten bevingen en te 
verwachten bevingsterkte in Nederland (Ref. 6). De maximale gemeten bevingsterkte in Nederland is 
5,8 op de schaal van Richter (aardbeving Roermond, 1992). Uit een studie naar het seismische risico 
in Nederland is af te leiden dat een aardbeving met een sterkte van 4 of hoger op de schaal van 
Richter in Twente gemiddeld eens in de ongeveer 500 jaar voorkomt. Infrastructuur op of net onder het 
aardoppervlak (zoals boorgatafsluiters, buisleidingen en boorgaten) is goed bestand tegen dergelijke 
bevingsterktes (Ref. 2). 
 
Geconcludeerd mag worden dat het risico op schade aan het olieopslagsysteem als gevolg van 
bodemtrillingen niet te verwachten is. 
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C4) Omvang en aard van schade door bodembeweging  
 
C4.1 Algemeen 
Bodemdaling door zoutwinning is een zeer geleidelijk en gelijkmatig proces en manifesteert zich aan 
de oppervlakte in de vorm van platte, zeer gelijkmatige bodemdalingskommen boven de cavernes. 
Deze bodemdalingskommen veroorzaken een hellend vlak in het maaiveld, waarvan de gradiënt zeer 
gering is. Voor de in het boorterrein Hengelo gebruikelijke extractiegraad – omstreeks 15 % – is de 
bodemdaling per 100 jaar ≤ 5 cm. De snelheid waarmee de bodemdaling plaatsvindt, bedraagt bij de 
genoemde extractiegraad maximaal 0,5 mm/jaar. Deze waarden komen overeen met de analyse van 
resultaten van historische meetreeksen van waterpassingen. 
 
Cavernes die voor de opslag van gasolie in gebruik genomen worden zijn door zowel IfG (Bijlage 10) 
als WEP (Bijlage 13) als stabiel beoordeeld. Omdat het opslagconcept erin voorziet dat de gasolie 
onder pekeldruk wordt opgeslagen, zijn de omstandigheden bij opslag van gasolie – de druk in de 
caverne, en de spanningsverdeling rondom de caverne – niet wezenlijk verschillend van die bij de 
winning van steenzout. Tevens kan gesteld worden dat, omdat de olieopslagcavernes niet meer voor 
zoutwinning gebruikt worden tijdens de opslagactiviteit, en de pekelproductie uit de deze cavernes 
gestaakt is voor zij hun maximaal toegestane omvang bereikten, zij een kleiner volume hebben dan 
uitgeproduceerde cavernes. Bij dergelijke kleinere cavernes is de te verwachten resulterende 
bodemdaling aan het maaiveld verhoudingsgewijs nog geringer dan bij een grotere, uitgeproduceerde 
pekelproductiecaverne. In alle gevallen geldt dat schade als gevolg van bodemdaling niet te 
verwachten is. 
 
Voor de verwachting van aard en omvang van mogelijke schade door bodemtrillingen wordt verwezen 
naar de paragrafen C1 en C3 van dit opslagplan. 
In paragraaf C1 wordt uitgelegd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat bodemtrillingen zullen ontstaan als 
gevolg van zoutwinning uit of opslag in cavernes. Schade als gevolg van bodemtrillingen is daarom 
niet te verwachten. 
In paragraaf C3 wordt toegelicht dat schade aan het olieopslagsysteem als gevolg van aardbevingen 
of bodemtrillingen geïnduceerd door gaswinning niet te verwachten is omdat a) de olieopslagcavernes 
zelf op 500 m onder het aardoppervlak liggen waar het effect van de (meest destructieve) Rayleigh 
oppervlaktegolven minimaal is, en b) de herhalingsperiode van een bodemtrilling in het Marssteden 
gebied met een magnitude hoger dan 4 door het KNMI wordt berekend op eens in de 500 jaar. Lichte 
schade aan het opslagsysteem nabij en op het aardoppervlak is niet uit te sluiten bij een bodemtrilling 
met een magnitude van 4, maar een herhalingsperiode van 500 jaar wordt als zeer gering beschouwd 
in het licht van de aangevraagde opslagduur van 30 jaar. 
 
C4.2 Schade aan openbare infrastructuur door bodembeweging 
Omdat de bodemdaling een geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft, en de resulterende vervorming 
(zoals scheefstand, kromming, en horizontale rek) van de bovengrond zeer klein is (in de praktijk niet 
meetbaar), wordt geen schade aan openbare infrastructuur verwacht als gevolg van bodemdaling. Ook 
schade als gevolg van bodemtrillingen door zoutwinning wordt niet verwacht. 
 
C4.3 Schade aan bouwwerken door bodembeweging 
Omdat de bodemdaling een geleidelijke en gelijkmatig verloop heeft, en de resulterende vervorming 
(zoals scheefstand, kromming, en horizontale rek) van de bovengrond zeer klein is (in de praktijk niet 
meetbaar), wordt geen directe schade aan bouwwerken verwacht. Ook schade als gevolg van 
bodemtrillingen door zoutwinning wordt niet verwacht. 
 
C4.4 Schade aan natuur en milieu door bodembeweging 
Omdat de bodemdaling een geleidelijke en gelijkmatig verloop heeft, en de resulterende vervorming 
(zoals scheefstand, kromming, en horizontale rek) van de bovengrond zeer klein is (in de praktijk niet 
meetbaar), wordt geen directe schade aan bouwwerken verwacht. Ook schade als gevolg van 
bodemtrillingen door zoutwinning wordt niet verwacht. 
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C5) IVIaatregelen om bodembeweging te voorl<omen / te beperlien 

In het selectieproces voor de oiieopslagcavernes zijn een aantal criteria opgenomen die de stabiliteit 
waarborgen. Cavernes die voor de opslag van gasolie in gebruik genomen worden zijn door zowel IfG 
(Bijlage 10) als W E P (Bijlage 13) als stabiel beoordeeld. Een van de maatregelen die getroffen wordt om 
dit te bewerkstelligen is de handhaving van een drukregime in de caverne tijdens de opslagactiviteit en 
het afsluiten van de toegangsboringen na beëindiging van de opslagactiviteit. 
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C6) Maatregelen die gevolgen van scfiade door bodembeweging beperl<en of voortkomen 

Teneinde schade door bodembeweging te beperken of te voorkomen, zijn stabiele, inherent veilige 
cavernes geselecteerd, en wordt de opslag uitgevoerd bij operationele drukken die vergelijkbaar zijn 
met die tijdens pekelwinning. 

De Mijnbouwwet zelf bevat een beperkt aantal voorzieningen voor schade als gevolg van zoutwinning, 
die vooral bedoeld zijn om een particuliere schadelijdende te ondersteunen bij zijn schadeclaim jegens 
de mijnbouwonderneming. Zo kan een persoon advies vragen aan de TCBB, conform paragraaf 6.2, 
Mijnbouwwet, over het oorzakelijke verband tussen schade en de zoutwinning, en over de hoogte van 
het schadebedrag. Als aanvullende bescherming en ter verzekering van het belang van omwonenden 
en derden is Hoofdstuk 9, "waarborgfonds mijnbouwschade", in de Mijnbouwwet opgenomen en rust 
daarenboven op de exploitant van een mijnbouwwerk een risicoaansprakelijkheid voor schade die 
ontstaat door beweging van de bodem als gevolg van exploitatie van dat werk. 

Ondertekening 

Naam: J.G. Visser 

Operations Manager, AkzoNobel Salt B.V. 

Datum: Hengelo, 28 februari 2013 
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Bijlagen 

No. Titel Vertrouwelijk 
 

Digitaal 
 

Hardcopy

[Ad_1] Cavern-specific risk assessment of gas oil storage in 
cavern 381, AkzoNobel, 2013 

Nee Ja Ja 

[Ad_2] Gesteentemechanische analyse van caverne 381, Well 
Engineering Partners (WEP), 2013 

Nee Ja Ja 
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Addendum caverne 381 bij Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” 
 
Voorliggend Addendum betreft de uitbreiding van het ingediende Opslagplan voor de opslag van gasolie in 
cavernes in De Marssteden te Enschede (cavernes 367, 372, 469 en 472) met één extra caverne, caverne 
381, waardoor het totaal aan cavernes op vijf komt.  
 
Onderdeel A, Algemene gegevens is voor de volledigheid volledig overgenomen uit het Opslagplan 
Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 14 januari 2013). 
 
In de onderdelen B, C en D is aangegeven op welke plaatsen dit Addendum het al ingediende opslagplan 
aanvult of aanpast. 
 
 

Artikel 
 

Onderwerp Beschrijving 

Mw 39b  
Formulier aanvraag instemming opslagplan 
ex artikel 39 Mijnbouwwet, artikel 26 
Mijnbouwbesluit 
 

 

Indienen in zesvoud bij: 
 
Ministerie van Economische Zaken 
t.a.v. directeur Energiemarkt ALP/562 
Postbus 20101 
2500 EC DEN HAAG 
 

 A) Algemene gegevens  

 A1.1) Naam indiener Akzo Nobel Salt B.V. 
 

 A1.2) Adres 
 
 

Postbus 247 
3800 AE  Amersfoort 
 

 A1.3) Contactpersoon Drs. T.P.F. Koopmans 
 

 A1.4) E-mail Tjeerd.Koopmans@Akzonobel.com 
 

 A1.5)Telefoon/ Fax 
 

074-244 3629 
074-244 4135 
 

Mw 22 A1.6) Indiener Is houder van vergunningen 
 
 

 
 
 

A2) Vergunninggebieden  Winningsvergunning Twenthe-Rijn 
Opslagvergunning Twenthe-Rijn De Marssteden  
 

 A2.1) Voorkomen koolwaterstoffen Niet van toepassing 
 

Mb 26 lid 1a A2.2) Soort stof die wordt opgeslagen Gasolie 
 

 A3) Bestaande of nieuwe opslag 
 

Nieuwe opslag 
 

 A4) Locatie Provincie Overijssel, gemeente Enschede 
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 B) Gegevens m.b.t. het opslaan van stoffen  
(waarop artikel 10 lid 1 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur niet van toepassing is) 
 

Mw 35 lid 
1 
Mb 27a 

B1) Beknopte beschrijving van de opslag 
 
(zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013)) 
 
In het Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) zijn 4 cavernes 
(cavernes 367, 372, 469, 472) opgenomen, terwijl in het MER en de overige vergunningaanvragen 5 
cavernes zijn opgenomen. 
 
Voorliggend Addendum betreft de vijfde caverne (caverne met nummer 381). De informatie met betrekking 
tot deze caverne wordt hierbij aangeleverd. 
  

Mw 35 lid 
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B1.1) Een beschrijving van de hoeveelheid en de samenstelling van de stoffen die worden 
opgeslagen; 
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 
Capaciteit 
De gasolieopslag vindt plaats in 5 bestaande zoutcavernes met opslagvolumes variërend tussen 125.000 
m3 en 200.000 m3. Het totale opslagvolume is ca. 750.000 m3. 
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B2) Geologische beschrijving van het voorkomen 
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 
Aanvullende informatie over de specifieke geologische omstandigheden in relatie tot caverne 381 is te 
vinden in bijlage Ad_1. 

zw 35 lid 
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B3) Overzicht ligging van het voorkomen en de mijnbouwwerken (caverne 381) 
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 
De coördinaten van de boringen van opslagcaverne 381 staan weergegeven in Tabel 1. De ligging van de 
caverne wordt in Figuur 1 getoond. 
 
Tabel 1: Overzicht van boringen en hun coördinaten. 

Caverne Boringnr. x-coördinaat y-coördinaat 
Kadastrale 
gemeente 

Kadastrale 
Sectie 

Perceelnr. 

381 
381 
382 
383 

252582 
252548 
252521 

470096 
470115 
470143 

Lonneker 
Lonneker 
Lonneker 

N 
N 
N 

2639 
2639 
2639 
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Figuur 1:  Ligging van de Mijnbouwwerken. Dit Addendum heeft betrekking op de in rood omkaderde caverne 381 (boorgaten 381, 
382, 383). Informatie over de in zwart omkaderde cavernes 367 (boorgaten 367, 368), 372 (boorgaten 372, 373, 374), 469 
(boorgaten 469, 470, 471) en 472 (boorgaten 472, 473, 474) is reeds in het Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De 
Marssteden” (AkzoNobel, 2013) aangeleverd.

Mb 24 lid 
1d 

B3.1) Situering Mijnbouwwerk 
 
 

Ook de vijfde opslagcavernes maakt deel uit van het Mijnbouwwerk dat bestaat uit de gehele AkzoNobel 
zoutwinningoperatie in Hengelo, inclusief de zoutfabriek en energiecentrale (‘inrichting’ in de zin van de 
WABO). In 2013 wordt de vijfde beoogde opslagcaverne (381) samen met de vier in Opslagplan 
Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) beschreven opslagcavernes afgesplitst 
van deze inrichting om gezamenlijk een eigen inrichting te gaan vormen.  
 

Mb 24 lid 
1e/1f 

B4) Overzicht boringen in het voorkomen t.b.v. de opslag in caverne 381 
 
 

De pekelwinning uit caverne 381 is in november 2012 beëindigd. Vanaf eind 2013 zal de caverne, 
afhankelijk van de behoefte van Argos voor opslagruimte, worden omgebouwd tot 
gasolieopslagcaverne. Dit gebeurt door aanpassing van de boorgatcompleties incl. boorgatafsluiters 
zoals in dit onderdeel wordt beschreven. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande boorgaten, daarom 
zullen er geen booractiviteiten plaatsvinden. 
 
 

Mb 24 lid 
1g 

B4.1) Schematische voorstelling boorgatcompleties caverne 381 
 

 
Cavernes 381 heeft 3 boorgaten. Deze gasolieopslagcaverne krijgt één gasolieboorgat en één 
pekelboorgat zoals is weergegeven in Figuur 6 van het Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De 
Marssteden” (AkzoNobel, 2013). Het derde boorgat van caverne 381 wordt, net als bij cavernes 372, 
469 en 472 afgesloten met een tijdelijke plug, zodat het boorgat in de toekomst beschikbaar blijft voor 
gebruik. 
 
De boorgatcompleties zijn overeenkomstig het Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” 
(AkzoNobel, 2013), Figuur 6. Ook het voorlopig ontwerp van de boorgatafsluiter is zoals beschreven en 
weergegeven  in het Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013). 
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B5) Wijze van opslag (procesbeschrijving) en terugwinning 
 
De belangrijkste gegevens van de gasolieopslag zijn weergegeven in Tabel 2. 
 
Tabel 2: Belangrijkste gegevens m.b.t. gasolieopslag 

Grootheid Hoeveelheid in 
dit addendum 

Hoeveelheid 
totaal 

Eenheid 

aantal cavernes  1 5 stuks 
totaal geometrisch volume   ca. 170 ca. 870 duizend m3 
totaal opslag volume   ca. 150 ca. 750 duizend m3 
volume tankwagen ca. 40         ca. 40 m3 
maximaal debiet vullen      150 150 m3/h 
maximaal debiet legen     150 150 m3/h 
maximale druk van de pomp bij vullen       32 32 Bar 
maximale druk aan casingschoen (tijdens vullen) ca. 70* ca. 70* bar 
minimale druk aan casingschoen (statische sit.)  ca. 55** ca. 55** bar 

*  Berekening als volgt: 55 bar (druk pekelkolom aan de casingschoen) + 32 bar (max. druk pomp tijdens inpompen) 
    – 17 bar (hydrostatisch drukverschil tussen olie- en pekelkolom) = 70 bar 
** 55 bar = druk pekelkolom aan de casingschoen 
 
Het proces van vullen en legen van de caverne is in onderdelen B1 en B1.1 van het Opslagplan 
Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) beschreven. 
 

 B5.1) Stabiliteit van cavernes 
 
Een belangrijk uitgangspunt voor de opslagcavernes is de stabiliteit van de cavernes tijdens opslag. In 
de gesteentemechanische studie van het Duitse “Institut für Gebirgsmechanik” (IfG; Bijlage 10) is de 
stabiliteit van de individuele cavernes op analytische basis aangetoond, echter hierin ontbreekt caverne 
381 omdat ten tijde van het uitvoeren van de studie niet voorzien was dat deze caverne al in deze 1e 
fase van het project voor opslag gebruikt zou worden. Voor caverne 381 heeft Well Engineering Partners 
(WEP) een analyse uitgevoerd m.b.t. de gesteentemechanische stabiliteit (Bijlage Ad_2). WEP 
concludeert dat caverne 381 stabiel is omdat voldaan wordt aan de uitgangspunten van de “Good Salt 
Mining Practice” (GSMP), o.a. betreffende de hoogte van de caverne, de dikte van het veiligheidsdak 
boven de caverne, en het waarborgen van voldoende pilaardikte tussen de gasolieopslagcavernes en 
aangrenzende cavernes waaruit nog zoutwinning plaatsvindt. 
 

Mb 26 lid 
1d 
 

B5.2) Verspreiding van opgeslagen stoffen 
 
B5.2.1 Risico-inventarisatie verspreiding en aantasting voorkomens 
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 
Voor caverne 381 is door AkzoNobel zelf op basis van alle over de cavernes beschikbare 
informatie over historie, status, vorm, inhoud, en lokale geologie een caverne-specifieke risico 
analyse uitgevoerd op vergelijkbare wijze zoals Deltares dit voor de overige vier cavernes heeft 
gedaan. De rapportage waarin deze risicoanalyse in detail wordt beschreven is te vinden in Bijlage 
Ad_1. Hierin wordt ook nader ingegaan op de vorm van de cavernedaken, en de hoeveelheid olie 
die zich naar verwachting in de welvingen nestelt en die zonder specifieke mitigerende maatregelen 
niet terug kan worden gehaald (zie secties D3, D4). Voor Caverne 381 blijkt uit recente 
sonarmetingen (januari 2013) dat het dak van deze caverne nagenoeg vlak is en dat er geen 
aanwijzingen zijn voor pockets waarin zich niet terughaalbare olie kan bevinden. 
 
Voor caverne 381 is géén verspreidingsmodellering gedaan (STOMP). Het zeer geringe 
onderscheid tussen de resultaten van de voor de andere 4 cavernes uitgevoerde 
verspreidingsstudies in combinatie met de zeer vergelijkbare eigenschappen en geologische 
omstandigheden van caverne 381 t.o.v. de andere cavernes billijken het niet uitvoeren van een 
caverne-specifieke verspreidingsstudie. De resultaten van de verspreidingsstudies van de andere 
cavernes (hoeveelheid en verspreiding van olie in de ondergrond) worden van toepassing geacht 
op caverne 381. 
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Uit de caverne-specifieke risico analyse blijkt dat ook caverne 381 geschikt is voor opslag van 
gasolie. Caverne 381 voldoet aan alle door Deltares en TNO gestelde voorwaarden, en het risico 
op verspreiding van olie in de ondergrond is zeer laag tot verwaarloosbaar, mits er voldoende 
effectieve maatregelen worden getroffen om de risico’s te beheersen. 

Mb 26 lid 
1e 

B5.2.2 Maatregelen om verspreiding tegen te gaan 
 
De maatregelen om verspreiding van gasolie vanuit caverne 381 tegen te gaan zijn overeenkomstig 
hetgeen gesteld is in Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) m.b.t. 
cavernes 367, 372, 469 en 472. In Bijlage 16 van dat Opslagplan wordt het risicobeheersplan m.b.t. 
verspreiding van olie in de ondergrond nader beschreven. 
 

Mw 35 lid 
1d 
Mb 26 lid 
1a 

B5.3) Omvang van de opslag 
 
De omvang van de opslag in caverne 381 is circa 150.000 m3. De omvang van de opslag in de vijf 
cavernes gezamenlijk is circa 750.000 m3.  
 

Mw 35 
 lid 1b  

B5.4) Duur van de opslag 
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 

Mb 26 lid 
1c  
Mb 27b 

B6) Stoffen die jaarlijks worden gebruikt en meegeproduceerd 
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 

 C) Gegevens inzake bodembeweging. 
 (Alleen in te vullen voor opslagplannen voor voorkomens gelegen aan de landzijde van de 3 zeemijlszone). 
 

Mw 35 lid 
1f 
Mb 26 lid 
1g 

C1) Aard van de bodembeweging en bodemtrilling 
 
Zie Addendum Bodembewegingen Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” 
(AkzoNobel, 2013) 
 
Aanvullend hieraan kan gesteld worden dat het meetplan voor het betreffende gebied (Meetplan 
Twenthe-Rijn 2012, revisie 00 (Oranjewoud, 20 oktober 2011)) vanwege de uitbreiding van de 
olieopslag met caverne 381, beperkt wordt aangepast. Deze aanpassing betreft de Meetnetkaart 
(Bijlage 3, P55.91.47/970 Meetplan 2012). 
 
Vanwege de uitbreiding van de voor olieopslag bestemde cavernes met caverne 381 is deze 
Meetnetkaart als volgt aangepast: 
 

 de theoretische invloedsfeer voor bodemdaling is uitgebreid met de theoretische invloedsfeer 
voor bodemdaling boven caverne 381; 

 de oorspronkelijke meetkring 25 is opgesplitst in twee meetkringen (25 en 43) door toevoeging 
van een sectie tussen peilmerk 34F0298 en 34F0047; 

 er worden twee extra meetpunten in de bestaande bebouwing aan de Winterhaarweg 
gerealiseerd. 

 
Hiervoor is een Addendum ingediend op het Meetplan Twenthe-Rijn 2012, revisie 00 (Oranjewoud, 20 
oktober 2011)) en is een herziene Meetnetkaart geleverd aan Staatstoezicht op de Mijnen (kaart 
P55.91.47/970 wijz. nr. OA). 
 

Mb 24 lid 
1m 

C2) Bodemdalingscontouren (uiteindelijk verwachte mate van bodemdaling) 
 
Zie Addendum Bodembewegingen Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” 
(AkzoNobel, 2013) 
 



 

Addendum Caverne 381 
Opslagplan Gasolieopslag De Marssteden                         - 6 -       Februari 2013 

Mb 24 lid 
1n 
Mb 24 lid 
1o 

C2.1) Verloop bodemdaling in tijd 
 
Zie Addendum Bodembewegingen Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” 
(AkzoNobel, 2013) 

Mb 24 lid 
1p 

C3) Risicoanalyse omtrent bodemtrillingen 
 
Zie Addendum Bodembewegingen Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” 
(AkzoNobel, 2013) 
 

Mb 24 lid 
1q 

C4) Omvang en aard van schade door bodembeweging  
 
Zie Addendum Bodembewegingen Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” 
(AkzoNobel, 2013) 
 

Mb 24 lid 
1r 

C5) Maatregelen om bodembeweging te voorkomen / te beperken 
 
Zie Addendum Bodembewegingen Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” 
(AkzoNobel, 2013) 
 

Mb 24 lid 
1s 

C6) Maatregelen die gevolgen van schade door bodembeweging beperken of voorkomen 
 
Zie Addendum Bodembewegingen Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” 
(AkzoNobel, 2013) 
 

 D) Gegevens inzake beëindiging opslag. 
 

Mb 26 lid 
1f 
Mb 27a 

D1) Beëindiging van de opslag 
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 

 D2) Cavernes na opslagperiode  
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 

 D3) Aanvullende maatregelen benodigd in vergelijking met andere zoutcavernes.  
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 

 D4) Achtergebleven gasolie na abandonnering 
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 

 D5) Verwachting t.a.v. langetermijn stabiliteit van opslagcavernes  
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 

 D6) Monitoring plan  
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013) 
 

 D7) Afsluiten van caverne.  
 
Zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013)  
 



D8) Bescfirijving van worst-case ontwikkeling na abandonnering (inclusief tij'dsctiaai) 

Zie Opslagplan Gasolieopslag "Twente-Rijn De iVlarssteden" (AkzoNobel, 2013) 

Ondertekening 

Naam: J .G . Visser 
Operations IVIanager, AkzoNobel Salt B.V. 

Datum: Hengelo, 1 maart 2013 
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Vertrouwelijke bedrijfsinformatie 
 
(zie Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden” (AkzoNobel, 2013)) 
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Bijlagen 

No. Titel Vertrouwelijk 
 

Digitaal 
 

Hardcopy

[Ad_1] Cavern-specific risk assessment of gas oil storage in 
cavern 381, AkzoNobel, 2013 

Nee Ja Ja 

[Ad_2] Gesteentemechanische analyse van caverne 381, Well 
Engineering Partners (WEP), 2013 

Nee Ja Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

42 Memo extra uitstroom 20130321 

 

 

 



Akzo No
Chemic
 

Int

Ber

uitstroom 

obel Industrial 
cals B.V. 

To Omg
Ove
Dink

From Tjee

Date 21-0

Subject Wijz

roductie Akzo
omg
Econ
‘Bou
B6_M

Teve
Zake
Staa

Tens
voor
maa

Binn
met 
Ops
is alt
de o
oliep
max
extra
mini
Staa
aan 

ekening 

van olie 
De s
de p

Figuu

behor

MTD

Memo: W

gevingsloket 
rijssel, Geme

kel, Rijksdien
erd Koopman

03-2013 

ziging uitgang

oNobel Indus
gevingsvergu
nomische Za

uw’ en ‘Uitwe
Milieu_Toelic

ens is op 16 
en aangebod
atstoezicht op

slotte is op 1
r een reactie 
art geëindigd

nen deze pro
name binne
lagplan en h
tijd geweest 

olieput kan st
put. Dit blijkt 
ximale uitstro
a barrières w
maliseren en

atstoezicht op
wat dit betek

situatie in ee
pekelput en in

ur 1: schematisc

rende drukverlo

D Mem

Wijziging uitgan

Online, Mini
eente Ensch

nst voor het C
ns – AkzoNob

gspunt ‘vrije 

strial Chemic
unning ingedi
aken is het be
eg’. Bij de aa
chting en de 

januari 2013
den. Het Min
p de Mijnen 

6 januari 20
aan de BRO
. 

ocessen spel
n het milieud
et daarbij be
dat, bij het k

tromen vanw
een verkeerd

oom toe, geve
worden inges
n welke mitig
p de Mijnen g
kent voor de 

n olieopslagc
n de olieput z

che weergave v

oop (rechts) in d

morandu

ngspunt ‘vrije uit

isterie van E
ede, Gemee

Cultureel Erfg
bel Industria

uitstroomhoe

cals heeft op
iend voor he
evoegd geza
nvraag zijn d
het MER (bi

3 het Opslag
isterie van E
en TNO Adv

13 het Ontwe
O-partners to

en de mogel
deel van de O
ehorende risi
kapot gaan va
wege het dich

de aanname
en we aan w

steld om de k
gerende maa
geprefereerd
verschillend

caverne is zo
zijn in het rec

an de situatie in

e oliebuis (‘oil’) 

um 

tstroomhoeveel

Economische
ente Hengelo
goed 
l Chemicals 

eveelheid’ ol

p 14 januari 2
et project Gas
ag voor het m
diverse bijlag
ijlage B13_M

plan voor go
Economische
viesgroep EZ

erp Inpassin
oegezonden. 

lijke effecten
Omgevingsv
cobeheerspl
an de boorga

htheidsversch
e te zijn. In vo
wat dit beteke
kans op het o
atregelen mo
de Bowtie-m
de document

oals weergeg
chterplaatje 

n een deels met

 en de pekelbui

heid’ olieopslag

 Zaken, Staa
o, Veiligheids

BV 

ieopslag in z

2013 een aan
solieopslag T
milieudeel, de
gen gevoegd
MER_inclusie

oedkeuring a
e Zaken heef
Z, voorgelegd

gsplan Gaso
De termijn o

 van de olieo
ergunningaa
lan. Een van
atafsluiter (d
hil tussen de
oorliggende 
ent voor de m
optreden van
ogelijk zijn. D
ethode voor 
ten. 

geven in ond
weergegeve

t olie gevulde ol

s (‘brine’). 

 in zoutcaverne

atstoezicht o
sregio Twent

zoutcavernes

nvraag voor e
Twente. Het 
e gemeente 
, waaronder 

ef bijlagen). 

an het Minist
ft dit aan haa
d met verzoe

olieopslag zo
om reacties in

opslag op he
anvraag, ond
 de uitgangs
e ‘well head’

e pekel in de 
notitie lichten

milieurisico’s 
n vrije uitstroo
aarvoor gebr
risicoanalyse

derstaand pla
n.  

ieopslagcavern

es De Marsstede

p de Mijnen,
te, Watersch

s De Marsste

een 
Ministerie va
Enschede vo
de bijlage 

terie van Eco
ar adviseurs, 
ek om advies

outcavernes 
n te dienen i

et milieu een 
erdeel B.5 v

spunten van 
’), maximaal
pekelput en 
n we de daad
en beschrijv
om van olie t
ruiken we de
e. Tenslotte 

aatje. Het dru

ne (links) en het 

en, Twente

 Provincie 
ap Regge en

eden, Twente

an 
oor de delen

onomische 
het 

s. 

regio Twente
s vrijdag 1 

cruciale rol, 
an het 
de olieopslag
 2 m3 olie uit
de olie in de
dwerkelijke, 

ven we welke
te 
e door 
geven we 

ukverloop in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

daarbij 

1/6 

n 

e 

n 

e 

g 
t 
e 

e 



Sc

milieu

De d
de p
aan 
lang
Wan
vanw
peke
afge
hebb
Daa
uitst
word
 
Een 
olie 
wete
Fall 
die v
peke
over
cave
(bijv
gaat
tone
eerd
bedr
van 
‘uitg
 

enario’s 

urisico’s 
Het 
deze
tuss
van 
de u
 
Sce

Sce

Sce

 
  

 

Memo: W

dichtheid van
pekel een dru

maaiveld (1 
zamer af en 

nneer nu de b
wege de aan
elput en neem
enomen tot 1 
ben (ongeve
rom is altijd 
room, opgev
den tot dit vo

aspect dat d
en de pekel 
enschappelijk
meeting, 199
vrijkomt bij he
el en de cave
rdruk van ca.
ernewand iet
oorbeeld bij 
t stromen. Be

en aan dat de
der genoemd
ragen. Daarv
de pekel en 
erekt’ is. 

is van belang
e groter dan 
en enerzijds
het boorgat 

uitstroom aan

nario 1. Tijd
func
stro

nario 2. In d
mee
vrac
(ca
met
waa

nario 3. In d
Het
de b
dez
het 
min

Wijziging uitgan

n pekel is ca.
uk van ca. 55
bar). Doorda
heerst er aa

boorgatafslu
nwezige 16 b
mt de overdr
 bar (atmosf
er 11 cm), is
uitgegaan va
vangen kan w
olume. 

daarbij tot op
(en in minde
ke artikelen (
97 en SPE M
et kapotgaan
ernewand ze
. 16 bar. Wa
ts uit. Dit kan
een catastro
erekeningen 
e hoeveelhei
de uitstroom v
van komt 82%
door het teru

g om bij de b
gedachte uit
 lekkage aan
die de caver

n het maaive

dens het lade
ctioneert een
oomt. Tegelij
de opslagfase
est voor de h
chtwagen afg
. 10 cm) waa
t een fors de
ardoor deze 
de opslagfase
t meest voor 
boorgatafslu
ze uitstroom 
geval van ee

nuscuul klein 

ngspunt ‘vrije uit

. 1200 kg/m3

5 bar. In de p
at de dichthe
an het maaive
iter aan de o

bar overdruk.
ruk af. Als he
erisch). Omd

s de inhoud v
an een uitstro
worden in de

p heden niet w
ere mate de c
(Bérest et al.

Meeting 1999
n van de olie
elf) worden na
nneer deze o

n gebeuren d
ofale gebeurt

voor de situ
d uitstroom d
van 1,4 m3 d
% voor reken
ugveren van 

bepaling van
tstroom. Bij d
n het maaive
rne met het m
ld. Deze kan

en/lossen van
n van de han
k stroomt, in
e gaat de bo
hand liggend
gereden wor
ardoor de olie
ebiet (ruim 20
uitstroom on
e gaat de bo
de hand ligg
iter ontstaat,
met grotere 
en groot gat 
gaatje). 

tstroomhoeveel

3. Hierdoor he
pekelput nee
eid van olie la
eld een druk

oliezijde kapo
 Door dit uits

et pekelnivea
dat de pekel-
van 134 mete
oomvolume v

e betonnen b

was meegen
caverne zelf)
., 1997 en 19
9) blijkt dat d
eboorgatafslu
amelijk (in ge
overdruk afn

doordat de bo
tenis aan het
atie in de, in
door deze ui
door het druk
ning van het 
 de caverne 

 de milieuris
de bepaling v
eld en anderz
maaiveld ver
n in drie geva

n een tankwa
ndmatige afs
 het slechtst

oorgatafsluite
de scenario h
rdt. Hierdoor 
e vrij uit kan 
00 m3/uur), m
ngeveer 100 
oorgatafsluite
gende scena
, waardoor o
snelheid pla
(vergelijk he

heid’ olieopslag

eerst er op h
mt deze druk
ager is (ca. 8
k van ongeve
ot gaat, zal g
stromen daa
au 134 m ged
- en oliebuis 
er buis bepe
van minder d
oorkelder die

nomen, is de
) bij toeneme
999) en pres
it aspect wel

uiter. Met nam
eringe mate)
eemt of weg
oorgatafsluite
t maaiveld), w
 het Opslagp
tzetting onge

kverschil, zal 
uitzetten van
nadat deze 

ico’s van de 
van de milieu
zijds lekkage
rbinden. In de
allen optrede

agen raakt e
luiters niet, w
te geval, 40 m
er kapot door
hiervoor is da

ontstaat een
stromen. Be

maar dat daa
minuten duu

er kapot door
ario hiervoor 
olie vrij uit kan
atsvinden, m

et leeglopen v

 in zoutcaverne

het scheiding
k gradueel a
850kg/m3) ne
eer 17 bar (d
gasolie uit he
lt het niveau 
daald is, is d
slechts een 
rkt, namelijk 
dan 2 m3 olie
e rondom de

 geringe sam
ende druk. U
entaties ove
l invloed hee
me de olie (e
) samengedr
gvalt zetten d
er aan de oli
waarna de o
plan opgenom
eveer 204 m3

de totale uit
n de olie, de 
door de aanw

olieopslag re
urisico’s word
 vanuit de ca
eze notitie be
en: 

en van de vu
waardoor de 
m3 olie uit de
r een catastro
at de boorgat
n opening ter
erekeningen t
rdoor de dru

urt. 
r een niet-cat
is corrosie, w
n stromen. D

maar ook (vee
van een fiets

es De Marsstede

gsvlak tussen
af naar atmos
eemt de druk
us 16 bar ov

et boorgat str
 van de peke
e druk aan d
geringe doo
ongeveer 1,

e, die, in gev
e olieputten v

mendrukbaar
Uit enkele 
er dit onderw
eft op de hoe
en in mindere
rukt door de 
de olie, de pe
ezijde besch

olie via het bo
men, olieops
3 bedraagt. I
tstroom dan 
rest komt do
wezige overd

ekening te h
dt ondersche
averne of de
eschouwen w

ulslangen los
olie vrij uit d

e tankwagen
rofale gebeur
tafsluiter er d
r grootte van
tonen aan da

uk ook snel a

tastrofale ge
waardoor een
Door het klein
el) langer du
sband door e

en, Twente

n de olie en 
sferische dru
k in de oliepu
verdruk). 
romen 
el in de 
de oliezijde 
rsnede 
,4 m3. 
al van vrije 

vergroot zou 

rheid van de 

erp (SMRI 
eveelheid olie
e mate de 
aanwezige 

ekel en de 
hadigd raakt 
oorgat uit 
slagcavernes
nclusief de 
ca. 205 m3 
oor uitzetting
druk iets 

ouden met 
eid gemaakt 
onderdelen 

we uitsluitend

s of 
e put 
. 
rtenis. Het 
door een 
n het boorgat
at dit gebeur

afneemt 

ebeurtenis. 
n klein gat in
ne gat zal 
ren dan in 

een 

2/6 

k 
ut 

e 

s 

g 

d 

t 
rt 

n 



Barr

mitig

maat

 Oors
Oors
boor
40 m
capa
omg
In sc
vanu
ontw
 

 Uitst
Nu d
ook 
In sc
tank
milie
In sc
dan 
milie
Derh
 

ières en 

gerende 

tregelen 

Om 
splits
1. b

T
2. m

m
 
Omd
gesc
 
Om 
barri
gem
niet-
barri
barri
 
Scen
Tijde
pom
pom
die z
olie 
geva
afslu
tank
boor
word
 
 
 

 

Memo: W

spronkelijke 
spronkelijk g
rkelder (capa

m3 zou in dat 
aciteit van de
gevingsvergu
cenario 2 en 
uit de cavern
werp was opg

troom volgen
de uitstroom 
dan van toep

cenario 1 blij
kwagen, totaa
eurisicoscena
cenario 2 en 
het volume v

eurisico. 
halve zijn ext

de milieurisic
sen in: 

barrières, die
Techniek), en
mitigerende m
minimaliseren

dat de situati
chikte barrièr

een goed inz
ières, de gev

maakt voor sc
-catastrofale 
ières en maa
ières en -ma

nario 1: Vrij
ens laad- en 

mpinstallatie is
mpen of olie u
zich op de bo
door als alle
aar tijdens la
uiters geopen
kwagen aanw
rgatafsluiter, 
den, goed te 

Wijziging uitgan

uitgangspun
old dat in sc
aciteit 2 m3) k
geval het gr

e olie-water-a
unningaanvra

3 werd het m
ne van 1,4 m3

genomen (ca

ns de nieuwe
vanuit de ca
passing zijn,
kt er nu 205 
al dus 245 m
ario rekening
3 blijkt er nu

van de boork

tra maatrege

co’s te minim

e de kans op 
n 
maatregelen 
n (wederom 

es waarin de
res en mitige

zicht te krijge
volgen en de
cenario’s 2 en
gebeurtenis

atregelen zul
aatregelen wo

e uitstroom
losactiviteite
s aangeslote

uit de cavern
oorgatafsluite
s goed is aa

aden/lossen s
nd zijn, waar
wezige olie d

in de pompi
minimalisere

ngspunt ‘vrije uit

nt (1,4 m3 uits
enario 1 de g
kon worden o
rootste milieu
afscheider (O
aag) opgenom
milieurisico g
3 olie kon wo
apaciteit 2 m3

e inzichten (2
averne berek
 opnieuw be
m3 olie uit d

m3. Deze hoe
g was gehoud
u 205 m3 olie
kelder die du

elen nodig om

maliseren kun

het optreden

die, in het g
BBT). 

eze risico’s o
erende maatr

en in de hierb
e mogelijk te 
n 3 (het kapo
. De Bowtie 
llen uiteindel
ordt het risico

m tijdens laad
en, dus als ee
en op een va
e te laten str
er bevinden t
ngesloten en
schuilt in het 
rdoor enerzijd
aar vrij uit ka
nstallatie en 
en. Hiervoor 

tstroomhoeveel

stroom) 
gehele uitstro
opgevangen
urisico met z
OWAS). Dit i
men als het 

geminimalise
orden opgeva
3). 

205 – 245 m3

kend wordt op
ekeken te wo
e caverne te
veelheid is g
den. 

e uit de caver
us geen toere

m de milieuri

nnen versch

n van het ge

eval dat het 

optreden zo v
regelen nadr

boven besch
nemen mitig
ot gaan van d
is als Bijlage
lijk toegepas
o van de vrij

d- en losact
en tankwage

an de aanslui
romen in de t
tijdelijk open
n deze door 
losschieten 

ds olie vrij ui
an stromen. D
 op de tankw

r zijn verschil

heid’ olieopslag

oom vanuit d
n. De uitstroo
zich meebren
s in het Veili
ernstigste m

eerd, doordat
angen in de 

3) 
p ruim 200 m
rden. 

e komen stro
groter dan wa

rne te komen
eikende barr

sico’s in dez

illende maat

vaar minima

gevaar optre

verschillend 
rukkelijk ond

hreven risico
gerende maa
de boorgataf

e 1 bijgevoeg
st worden, ma
e uitstroom v

tiviteiten 
en geparkeer
itingen van d
tankwagen, z

ngedraaid. De
de operator 
van een van
t de caverne
Dit risico is m

wagen, die da
lende metho

 in zoutcaverne

de caverne v
om vanuit de 
ngen, omdat 
gheidsrappo
ilieurisicosce
t de volledige
verdiepte bo

m3, dienen de

men en (max
aarmee in he

n stromen. D
ière vormt te

ze drie scena

regelen word

liseren (BBT

eedt, de gevo

zijn, maken w
erscheid tuss

’s, oorzaken
atregelen, is e
fsluiter door 
gd. Niet alle h
aar door com
van 200 m3 g

rd staat op d
de olieput om
zijn de divers
e automatisc
geopend wo

n de aangesl
e kan strome
middels autom
an zo snel m
oden mogelijk

es De Marsstede

van 1,4 m3 in
tankwagen v
dit meer is d

ort (*VR; bijla
enario. 
e uitstroomho
oorkelder die 

eze drie scen

ximaal) 40 m
et ernstigste 

Deze hoeveel
egen het onts

ario’s te minim

den getroffen

T; Best Besch

olgen ervan 

we bij het be
sen de drie s

, de mogelijk
een Bowtie-a
een catastro
hierin opgen
mbinatie van 
gasolie gemi

de opstelstroo
m olie de cav
se handmati
che afsluiters
orden. Het be
oten slangen

en en anderz
matische afs

mogelijk geslo
k: 

en, Twente

 de 
van maximaa

dan de 
age bij de 

oeveelheid 
in het 

nario’s, die 

m3 uit de 

lheid is grote
staan van ee

maliseren. 

n. Deze zijn t

hikbare 

epalen van 
scenario’s. 

k in te stellen
analyse 
ofale of een 
omen 
diverse BBT
nimaliseerd.

ok en via de 
erne in te 
ge afsluiters

s laten alleen
elangrijkste 
n terwijl alle 
ijds de in de 

sluiters op de
oten moeten 

3/6 

al 

er 
en 

te 

n 

T-
 

 
n 

e 



1. d
in
b

2. d
lo
o
d
m

3. d
m
u

4. d
a
k
v
r

5. h
e
b
a

 
Op m
om d
dan 
en o
afslu
ande
max
 
Daa
bepe
mini
onts
onts
2) ka
minu
inzet
 
Scen
In de
van 
bijvo
bijvo
zoal
1. d
2. d
3. d
4. d
5. h

v
 

 

Memo: W

de automatis
ngedrukt. Na
bedienen; 
de automatis
oslaten hierv
oplossing is d
door de plaat
moet hier toc
de automatis
m3 door en sl
uit de cavern
de in-/uitstroo
afsluiter die u
kant op wil st
van een cave
ichting van v

het sluiten va
een maximaa
bij vrije uitstro
automatische

methode 2 na
de kans op u
gezamenlijk

ook de uitstro
uiters aan de
ere vrachtwa

ximaal 40 m3,

rnaast zijn d
erken, zoals 
maliseren. D

staan van een
staan van een
an gezien wo
uten) de uitst
t van een po

nario 2: kap
e opslagfase
de opslagca

oorbeeld doo
oorbeeld de m
s: 

de plaatsing v
de plaatsing v
de aanleg va
de plaatsing v
het verdiept (
vrachtwagen 

Wijziging uitgan

che afsluiter
adeel hiervan

che afsluiter
van sluiten de
dat de opera
tsing van een

ch rekening m
che afsluiter
luiten daarna
e. Ook deze
omopening v
uitsluitend in 
tromen. Deze
erne), want b
vrije uitstroom
an de automa
al toegestaan
oom. Dit vers
e afsluiter bij 

a, die te zee
uitstroom in d
 de BBT, zod

oom vanuit de
e kant van de
agen onklaar
, wat overee

iverse mitige
het direct re

Daarbij kan g
n grondwate
n bodemvero
orden als een
tromende oli

ompinstallatie

pot gaan van
e (dus als er g
averne, i.e. de
ordat deze er
macht over h

van zware be
van een gele
n een aarde
van extra zw
(volledig ben
er overheen

ngspunt ‘vrije uit

s worden ge
n is dat als de

s zijn alleen 
e automatisc
tors mogelijk
n zwaar voor
mee worden 
s laten per k
a automatisc
maatregel is

van de tankw
de ingesteld
e maatregel 

bij het legen v
m uit de tankw
atische afslu
n debiet. Het
schil kan geb
een hoger d

r sabotage-g
dit scenario te
dat de uitstro
e tankwagen

e tankwagen,
r raakt, blijft d
nkomt met h

erende maatr
ageren op ee
edacht word
rverontreinig
ontreiniging)
n mitigerend
e kan opvan

e door de bra

n de boorga
geen laad- o
e boorgatafs
raf wordt gere
het stuur verl

etonnen blok
eiderail tusse
n wal langs d

ware betonne
eden maaive

n rijdt in plaat

tstroomhoeveel

esloten zodra
e operator o

geopend ind
che afsluiters
k dit veilighei
rwerp tegen 
gehouden; 

keer dat er op
ch. Als een sl
s enigszins g

wagen kan m
de richting oli
werkt uitsluit
van de tankw

kwagen; 
iters op de b
t debiet bij ge
bruikt worden
debiet. 

gevoelig is, b
e minimalise
oom vanuit d
n geminimalis
, bijvoorbeeld
deze uitstroo
het als ernstig

regelen te be
en uitstroom

den aan de p
ging) en afgra
. Ook een ve
e maatregel 

ngen en dus t
andweer om 

atafsluiter do
of losactiviteit
sluiter, door e
reden door ee
liest. Om dit 

kken rondom
en de openba
de opstelstro
en blokken op
eld) aanlegg
ts van de bo

heid’ olieopslag

a de rode noo
nwel wordt, 

dien de opera
s en stopt de
idssysteem o
de knop. Ho

p de knop ge
lang losschie
gevoelig voo
ogelijk worde
ie doorlaat e
tend tijdens h
wagen is de i

boorgatafsluit
econtroleerd
n voor het au

bieden deze 
eren. Een com
e caverne be
seerd kan wo
d omdat dez

om nog altijd 
gste milieuris

edenken om 
m met maatre

laatsing van 
aven van ver
erdiept aange

omdat deze
tijd biedt om 
de boorkeld

oor een cata
ten plaatsvin
een catastrof
en vrachtwag
te voorkome

m de olieputte
are weg en d
ook, 
p de opstelst
en van de bo
orgatafsluite

 in zoutcaverne

odknop door 
hij niet meer 

ator een kno
 uitstroom. N
omzeilen, bijv
ewel dit natu

edrukt wordt 
et stroomt er 
r omzeiling d
en uitgevoer
n dus afsluit 
het vullen va
ngegeven ric

ter is mogelij
vullen of leg

utomatisch la

barrières alle
mbinatie van
eperkt kan b
orden. In het
e door een a
beperkt tot e

sico gedefinie

de gevolgen
gelen om de
grondwaters

rontreinigde 
elegde boork
 gedurende 
maatregelen
er leeg te po

astrofale ge
nden) kan de
fale gebeurte
gen waarvan

en zijn divers

en, 
de olieputten

trook, 
oorgatafsluite
r eraf rijdt. 

es De Marsstede

r de operator
r in staat is d

op ingedrukt 
Nadeel van d
voorbeeld m
uurlijk niet is 

maximaal bi
r dan maxima
door de oper
rd met een in
als de olie d

an een tankw
chting dezelf

jk ook te rela
gen zal lager
aten sluiten v

e goede mog
n deze metho
blijven tot ma
t geval van fa
aanrijding do
een hoeveelh
eerde scena

n van uitstrom
e milieueffect
schermen (d
grond (direc

kelder (zie on
enige tijd (ci
n te nemen, 
ompen. 

ebeurtenis 
e belangrijkst
enis zijn func
n de chauffeu
se barrières o

n, 

ers, waardoo

en, Twente

r wordt 
eze knop te 

houdt; bij 
deze 

met tape of 
toegestaan, 

jvoorbeeld 1
aal 10 m3 olie
ators; 

nstelbare 
de andere 
wagen (legen
fde als de 

ateren aan 
r zijn dan dat
van de 

gelijkheden 
oden biedt 
ximaal 10 m
alen van de 

oor een 
heid van 
ario. 

mende olie te
ten te 
irect na het 

ct na het 
nder scenario
rca 14 
zoals de 

te barrière 
ctie verliezen
ur 
op te werpen

or een 

4/6 

0 
e 

 

t 

3 

e 

o 

n, 

n, 



Figuu

 
Van 
maa
gele
deze
Deze
moe
 
Daa
bepe
van 
maa
te m
onts
onts
kan 
de u
pom
 
Scen
In de
van 
verli
betre
geen
Mog
1. g
2. r
3. d

le
 
Doo
mog
(lxbx
geva
onttr
lekd
Ook 
door
mini
 
 
 

 

Memo: W

ur 2: voorbeelde

deze maatre
akt ook de toe
eiderails) ove
e wijze uitgev
e maatregel 

et worden aa

rnaast zijn d
erken. De me
de volledige

atregel is bijv
minimaliseren
staan van een
staan van een
gezien word

uitstromende 
mpinstallatie d

nario 3: kap
e opslagfase
de opslagca
ezen, bijvoo
eft het gedee
n olie zit. 

gelijke maatre
gebruik van c
regelmatige c
de aanwezig
ekdetectie (d

r te kiezen v
gelijkheid dez
xh = 4x4x3 m
al van een kl
rekking van m
etectie, bijvo
biedt het, in

r de brandwe
maliseren. 

Wijziging uitgan

en van mogelijke

egelen heeft 
epassing van

erbodig. In bij
voerd. Dit wo
zal dan ook 
ngepast. 

iverse mitige
eest voor de
 uitstroominh
oorbeeld het
. Daarbij kan
n grondwate
n bodemvero
en als een m
olie kan opv

door de bran

pot gaan van
e (dus als er g
averne, i.e. de
rbeeld doord
elte ónder de

egelen om d
corrosiebeste
controle van 
heid van een
druksensoren

oor een verd
ze te combin
m). Hoewel d
ein lek wel d
maximaal 20
oorbeeld in d
 geval van la

eer in tankwa

ngspunt ‘vrije uit

 
e aanrijdbeveilig

de verdiepte
n andere ma
jvoorbeeld de
ordt derhalve
worden opge

erende maatr
 hand liggen
houd is echte
t direct reage
n gedacht wo
rverontreinig
ontreiniging)
mitigerende m
vangen en du
dweer om de

n de boorga
geen laad- o
e boorgatafs
dat er een kle
e onderste af

e kans op he
endige mate
de voor roes

n voldoende 
n, olie-pekel-

diept aangele
eren met ee
eze niet de g

de mogelijkhe
00 m3 olie om
e vorm van i

angzame vul
agens leeg te

tstroomhoeveel

gingen in de vor

e aanleg ver
aatregelen (z
e UK worden

e als meest m
enomen in h

regelen te be
nde, de aanle
er niet realise
eren op een 
orden aan de
ging) en afgra
. Ook de eer
maatregel om
us tijd biedt o
e boorkelder

atafsluiter do
of losactiviteit
sluiter door e
ein gaatje in
fsluiter, omda

et ontstaan v
rialen; 
st gevoelige 
grote oliedic
-spiegel nive

egde boorga
n vloeistofdic
gehele uitstro
eid om, na de

m de olieput v
infrarood-det
ling van de b
e laten pomp

heid’ olieopslag

rm van betonblo

uit de groots
oals de plaa
n de boorgat
minimalisere
het ontwerp, d

edenken om 
eg van een v
eerbaar. Een
uitstroom me

e plaatsing va
aven van ver
rder genoem
mdat deze ge
om maatrege
r leeg te pom

oor een niet
ten plaatsvin
en niet-catas
ontstaat doo
at in het ged

van een klein

delen; 
chte opvangb
eaumeting en

tafsluiter (zie
chte bak met
oomhoeveel
etectie, actie
van druk af te
tectie voor o
boorkelder, d
pen en zo uit

 in zoutcaverne

okken of een ge

te risicoverm
tsing van be
tafsluiters va
nde maatreg
dat hiervoor 

de gevolgen
loeistofdichte

n wél realisee
et maatregel
an grondwat
rontreinigde 
de verdiept a

edurende en
elen te neme

mpen.  

t-catastrofal
nden) kan de
strofale gebe
or corrosie, m
eelte daarbó

n gat te verm

bak in combin
n infrarood-o

e scenario 2)
t een inhoud
heid op kan 

e te ondernem
e halen. De p
liedamp, is d

de mogelijkhe
stroom naar 

es De Marsstede

eleiderail. 

minderende f
etonblokken o
an olieopslag
gel (ALARP) 
wel op diver

n van uitstrom
e opvangbak
erbare mitige
len om de m
terschermen
grond (direc
aangelegde 
ige tijd (ca. 1

en, zoals de i

le gebeurten
e belangrijkst
eurtenis zijn f
metaalmoehe
óven in de op

inderen zijn:

natie met ge
liedamp dete

) ontstaat dir
d ter grootte v
vangen, bied
men in de vo
plaatsing va

daarvoor wel
eid om de bo
r de omgevin

en, Twente

functie en 
of een 
cavernes op
beschouwd.

rse punten 

mende olie te
k ter grootte 
erende 
ilieueffecten 
(direct na he

ct na het 
boorkelder 

14 minuten) 
inzet van een

nis 
te barrière 
functie 
eid, etc. Dit 
pslagfase 

 

evoelige 
ectie). 

rect de 
van ca. 50 m
dt deze in 
orm van 
n gevoelige 
 een vereiste
oorkelder 
g te 

5/6 

p 
 

e 

et 

n 

m3 

e. 



Toetsi

Staats

op de

G

docu

We s
dete
mee
 

ing door 

toezicht 

e Mijnen 

(SodM) 

De v
aang
aan 
op d
trans
Zake
 
SodM
afde
van 
afslu
waa
 

evolgen 

umenten 
De h
en m
verg
 

Doc

MER

MER

IP 

*VR

Ops

Risi

Bou

 
 

 

Memo: W

stellen voor o
ectie, ook de 
est efficiënte 

vrije uitstroom
genomen 1,4
Staatstoezic

de naleving v
sporteren va
en m.b.t. de 

M heeft aang
ekking van de
een vrije uits

uiters, zowel 
rbij de boorg

hierboven be
mitigerende m
gunningaanvr

cument 

R 

R 

R 

slagplan & 

cobeheersplan 

uwtekening 

 

Wijziging uitgan

om, naast de
andere twee
mitigerende 

m van ruim 2
4 m3, alsmed
cht op de Mij
van wettelijke
an delfstoffen
beoordeling 

gegeven zich
e boorkelder 
stroomsituati
aan de oliez

gatafsluiter in

eschreven aa
maatregelen 
ragen. Hiero

Procedure 

m.e.r. 

Omgevingsv

aanvraag (m

IP-procedur

Omgevingsv

aanvraag (m

Aanvraag go

opslagplan 

Omgevingsv

aanvraag (b

ngspunt ‘vrije uit

e verdiepte a
e van de drie
maatregelen

200 m3 gasol
de de hiervoo
nen (SodM) 

e regelingen 
n. SodM is de

van het Ops

h te kunnen v
middels een
e. Daarnaas

zijde als aan 
n tact blijft, ge

anpassing va
hebben gevo
nder geven w

G

-

-

-

-

vergunning

milieudeel) 

-

-

-

e -

vergunning

milieudeel) 

-

oedkeuring -

-

vergunning

bouwdeel) 

-

tstroomhoeveel

aanleg van d
e hierboven g
n (BBT) toe t

ie vanuit de 
or voorgestel
toegelicht. S
die van toep
e belangrijks
slagplan onde

vinden in de 
n betonnen p
st dient midde
de pekelzijd
eminimalisee

an de uitgang
olgen voor d
we daarvan 

Gevolgen 

- Aanpassing v

- Inhoudelijke a

- Mogelijk ook a

oppervlaktewa

- Uitvoeren van

en faalrisico v

- Aanpassing v

- Inhoudelijke a

- Mogelijk ook a

oppervlaktewa

- Aanpassing v

- Aanpassing v

- Aanpassing v

- Aanpassing B

- Aanpassing v

head. 

heid’ olieopslag

e boorgatafs
genoemde ba
te passen om

opslagcaver
lde barrières

SodM is de rij
passing zijn o
te adviseur v
er de Mijnbo

verdiepte aa
plaat als bela
els het gebru
e, het risico 
erd te worde

gspunten en 
de diverse do
een overzich

an de tekst m.b

aanpassing van 

aanpassing van

ater (afhankelijk

n nieuwe QRA, w

van de barrières

an de tekst van

aanpassing van 

aanpassing van

ater (afhankelijk

an de tekst m.b

an de tekst m.b

an tekst in het O

Bowtie risico-ana

an de bouwteke

 in zoutcaverne

sluiter in com
arrières toe t
m zo het risic

rne in plaats 
s en maatreg
jksinspectied

op het opspo
voor het Mini
uwwetgeving

anleg van de
angrijkste bar
uik van voldo
van uitstroom
n. 

de daarvoor
ocumenten e
ht: 

.t. de risico’s. 

het gedeelte ov

 het gedeelte ov

k van gekozen m

waarvoor uitstro

 en de maatreg

de toelichting m

het gedeelte ov

 het gedeelte ov

k van gekozen m

.t. de risico’s. 

.t. het ernstigste

Opslagplan m.b

alyse en risicobe

ening i.v.m. verd

es De Marsstede

mbinatie met 
te passen als
co te minima

van de eerd
gelen, is op 1
dienst die toe
oren, winnen,
isterie van E
g.  

e boorgatafsl
rrière tegen h
oende (autom
m van olie, in

r voorgesteld
en ingediende

ver bodembesch

ver lozing naar 

maatregelen). 

oomdebiet, uitst

gelen van belang

milieudeel m.b.t

ver bodembesch

ver lozing naar 

maatregelen). 

e milieurisicosc

b.t. maximale uit

eheersplan. 

diepte aanleg va

en, Twente

gevoelige 
smede de 
liseren. 

er 
5 maart 201
ezicht houdt 
, opslaan en 
conomische

uiter en 
het ontstaan
matische) 
n een situatie

de barrières 
e 

herming.  

troomvolume 

g zijn. 

t. de risico’s. 

herming. 

enario. 

tstroom. 

an de well 

6/6 

3 

 

 

e 



New Location: 
Loss of 

wellhead 
integrity 

(below the 
ASV)

 Storage of gasoil 
in a salt cavern

completely submerge 
the wellhead cellar

reinforced wellhead 
house (removable)

reinforced concrete 
blocks

traffic rail

catastophic 
wellhead damage 
due to collision 

with heavy traffic

speed reduction 
measures 

(municipality)

driving instructions to 
reduce speed

reckless driving

completely submerge 
the wellhead cellar

wellhead house 
(locked)security fencesecurity surveillance

video surveillance 
(continuous)

location outside risk 
area with respect to 

vandalism

vandalism causing 
catastrophic 

wellhead damage

extra surveillance 
during football 

matches

near football 
stadium (Grolsch 

Veste)

install backup valves 
(automatic)

repeated wellhead 
performance 

monitoring and 
actions (plan-do-che…

pressure monitoring 
system (detection of 

leak) 
(Deltares_A:5.10.3)

standard working 
procedures

improperly closed 
valve

contractor 
management

use of different 
contractors for oil 

transportation

install backup valves 
(automatic)

repeated wellhead 
performance 

monitoring and 
actions (plan-do-che…

pressure monitoring 
system (detection of 

leak) 
(Deltares_A:5.10.3)

malfunctioning 
valve

infrared sensor for 
leak detection

non-corrosive steel

small-scale leak 
due to corrosion

submerged wellhead 
cellar collects part of 

the spilled volume

submerged wellhead 
cellar has a thick, 

heavy roof protecting 
people in the 

surrounding against 
injury

obligation to wear 
Personal Protection 
Gear (PPGs) at well 

location

injury (near 
wellhead)

fire brigade provides 
vacuum truck to pump 

oil from cellar into 
trucks

volume that flows 
over the edge of the 

cellar is lead to the oil
-water-seperator or to 

the drainage of the 
industrial area (to be 
discussed with the 

regional water 
authority)

outflow exceeding 
wellhead cellar 

capacity

submerged wellhead 
cellar forms a closed 
space and minimizes 
the possibility of the 

development of a 
flamable vapour

fire extinguishers (in 
trucks, submerged 

wellhead cellar)

foam storage ARGOS 
at the Marssteden

fire at wellhead

submerged wellhead 
cellar collects part of 

the spilled volume

free outflow at 
surface (oilspill)

fire brigade provides 
vacuum truck to pump 

oil from cellar into 
trucks

volume that flows 
over the edge of the 

cellar is lead to the oil
-water-seperator or to 

the drainage of the 
industrial area (to be 
discussed with the 

regional water 
authority)

take immediate 
remediation measures

outflow exceeding 
wellhead cellar 

capacity

reputational 
damage

financial loss
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Akzo Nobel Industrial
Chemicals B.V.
 

Introduct

Ontw

systeem en 

wellheads

Akzo Nobel Industrial 
Chemicals B.V. 

To Staatstoezicht op de Mijnen,
From Tjeerd Koopmans 

Date 02-0

Subject Veiligheid

  
Introductie AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente

ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 
gekregen die nog beantwoord dienden te worden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 
pekeltoevoer als
blijven ‘produceren’. 
waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
continue 
totale inhoud van de caverne
barrières op 
oliezijde
In voorliggende memo wordt 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie
caverne te beperken 
 

Ontwerp van 

systeem en 

wellheads 

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje
van de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met

van een 

 
Zoals in het ontwerp 
valves” 
(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
pekelleiding 
de grond 
 
 

MTD Memorandum

Memo: Veiligheidsmaatregelen

 

Staatstoezicht op de Mijnen,

Tjeerd Koopmans 

04-2013 

Veiligheidsmaatregelen

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 
gekregen die nog beantwoord dienden te worden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 
pekeltoevoer als
blijven ‘produceren’. 
waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
continue toevoer van pekel
totale inhoud van de caverne
barrières op de pekeltoevoer 
oliezijde. 
In voorliggende memo wordt 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie
caverne te beperken 

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje
van de putafsluiter 

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met

van een putafsluiter (rechts).

Zoals in het ontwerp 
valves” (waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee 
(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
pekelleiding zelf 
de grond komt en 

MTD Memorandum

Veiligheidsmaatregelen

Staatstoezicht op de Mijnen, 

Tjeerd Koopmans – AkzoNobel

smaatregelen tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 
gekregen die nog beantwoord dienden te worden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 
pekeltoevoer als een ‘kunstmatige opvoermethode’
blijven ‘produceren’. Als tijd
waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 

toevoer van pekel, veel meer olie uitstromen
totale inhoud van de caverne

de pekeltoevoer 

In voorliggende memo wordt 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie
caverne te beperken door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten.

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje
putafsluiter is rechts weergegeven. 

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met

(rechts).  

Zoals in het ontwerp van de putafsluiter 
(waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
zelf nog een derde, handmatige afsluiter, 

en de putafsluiter

MTD Memorandum

Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

 Ministerie van Economische Zaken

AkzoNobel Industrial Chemicals BV

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 
gekregen die nog beantwoord dienden te worden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 

‘kunstmatige opvoermethode’
Als tijdens het vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 

waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
, veel meer olie uitstromen

totale inhoud van de caverne, als er voldoende pekel beschikbaar zou zijn. 
de pekeltoevoer moeten zitten om deze af te sluiten

In voorliggende memo wordt aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie

door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten.

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje
is rechts weergegeven. 

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met

van de putafsluiter 
(waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
nog een derde, handmatige afsluiter, 

putafsluiter. 

MTD Memorandum 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

Ministerie van Economische Zaken

Industrial Chemicals BV

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 
gekregen die nog beantwoord dienden te worden. Een van de vra
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 

‘kunstmatige opvoermethode’ 
vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 

waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
, veel meer olie uitstromen

, als er voldoende pekel beschikbaar zou zijn. 
moeten zitten om deze af te sluiten

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie

door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten.

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje
is rechts weergegeven.  

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met

van de putafsluiter te zien is, bevinden zich op de 
(waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
nog een derde, handmatige afsluiter, 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

Ministerie van Economische Zaken 

Industrial Chemicals BV 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 

. Een van de vra
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 

 die nodig is om uit de opslagcaverne te kunnen 
vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 

waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
, veel meer olie uitstromen dan de genoemde 200 m

, als er voldoende pekel beschikbaar zou zijn. 
moeten zitten om deze af te sluiten

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie

door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten.

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met olie gevulde olieopslagcaverne

te zien is, bevinden zich op de 
(waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
nog een derde, handmatige afsluiter, geplaatst tussen de plek waar de pekelleiding uit 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel 

 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel 

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 

. Een van de vragen betreft de veiligheden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 

die nodig is om uit de opslagcaverne te kunnen 
vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 

waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
dan de genoemde 200 m

, als er voldoende pekel beschikbaar zou zijn. 
moeten zitten om deze af te sluiten bij vrije uitstroom van olie aan de 

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie

door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten.

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje

olie gevulde olieopslagcaverne

te zien is, bevinden zich op de 
(waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee “wing valves

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
geplaatst tussen de plek waar de pekelleiding uit 

 

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden”
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en daar een drietal vragen 

gen betreft de veiligheden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 

die nodig is om uit de opslagcaverne te kunnen 
vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 

waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
dan de genoemde 200 m3, maximaa

Dit betekent dat er 
bij vrije uitstroom van olie aan de 

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie-uitstr

door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten. 

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje (links)

olie gevulde olieopslagcaverne (links) en ontwerptekening 

te zien is, bevinden zich op de putafsluiter 
wing valves” op de aftakking 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
geplaatst tussen de plek waar de pekelleiding uit 

 

De Marssteden”
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 

daar een drietal vragen 
gen betreft de veiligheden (barrières)

die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 
die nodig is om uit de opslagcaverne te kunnen 

vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 
waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 

, maximaal zelfs de 
Dit betekent dat er goede 

bij vrije uitstroom van olie aan de 

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
uitstroom uit de 

(links). Het ontwerp 

(links) en ontwerptekening 

putafsluiter twee  “master 
op de aftakking 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich op de 
geplaatst tussen de plek waar de pekelleiding uit 

Lower Master Valve

ESD (Emergency 
Shutdown) Valve

Wing Valve (oil)

Upper Master Valve
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De Marssteden” 
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 

daar een drietal vragen 
(barrières) 

die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 
die nodig is om uit de opslagcaverne te kunnen 

vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 
waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 

de 
goede 

bij vrije uitstroom van olie aan de 

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
oom uit de 

Het ontwerp 

(links) en ontwerptekening 

master 
op de aftakking 

op de 
geplaatst tussen de plek waar de pekelleiding uit 

Lower Master Valve 

SD (Emergency 
Shutdown) Valve 

Wing Valve (oil) 

Master Valve 



Scenario’s

Opslagfase

Vul- en leegfase

Scenario’s Er zijn twee situaties te onderscheiden:
 

1.

2.

 
In alle drie deze 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1
zijn, zowel om de 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 
enerzijds de in de caverne
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 
van deze drie situaties beno
hoe deze gezamenlijk het risico op 
gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).
 

Opslagfase In tijde
kleppen
er vier kleppen
‘energiebron’ die 
put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne
barrières
plek waar de pekelleiding uit de grond komt naar de 
 

1.

2.

3.

4.

5.

 
en leegfase Ten tijde van laden of lossen

aan 
bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
tegelijk olie uit of naar de 
aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

 

Memo: Veiligheidsmaatregelen

Er zijn twee situaties te onderscheiden:

1. De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
activiteiten plaats aan de oliezijde
aangesloten op de olieput.

2. De leeg-
worden 
aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden:

a. er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie;
b. er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie.

In alle drie deze 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1
zijn, zowel om de 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 
enerzijds de in de caverne
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 
van deze drie situaties beno
hoe deze gezamenlijk het risico op 
gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

tijden van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. 
kleppen geïnstalleerd
er vier kleppen 
‘energiebron’ die 
put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne
barrières. Hieronder wordt
plek waar de pekelleiding uit de grond komt naar de 

1. Hoofdafsluiter pekelleiding
grond komt en de 
de bediening
d.m.v. een
ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie.

2. Handmatige wingvalve
kan alleen worden b
Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 
oliepompinstallatie.

3. Handmatige (lower) mastervalve
alleen worden bediend door 
deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 
oliepompinstallatie.

4. Automatische wingvalve
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 
de opslagfase) dan is deze afsluiter dicht.

5. Automatische (upper) mastervalve 
uitsluitend mogelijk 
opslagfase) dan is ook deze afsluiter dicht.

en tijde van laden of lossen
aan zowel de pekelzijde
bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
tegelijk olie uit of naar de 
aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

Veiligheidsmaatregelen

Er zijn twee situaties te onderscheiden:

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
activiteiten plaats aan de oliezijde
aangesloten op de olieput.

- of vulfase. In dez
 en aan de pekelzijde k

aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden:
er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie;
er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie.

In alle drie deze situaties kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1
zijn, zowel om de putafsluiter 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 
enerzijds de in de caverne 
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 
van deze drie situaties beno
hoe deze gezamenlijk het risico op 
gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. 
geïnstalleerd, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. 

 plus een blindflens 
‘energiebron’ die het verschil maakt tussen een put waaruit maximaal 200 m
put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne

Hieronder wordt de werking 
plek waar de pekelleiding uit de grond komt naar de 

Hoofdafsluiter pekelleiding
grond komt en de putafsluiter
de bediening,  die uitsluitend 

een slot), gelden strikte procedures.
ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie.
Handmatige wingvalve
kan alleen worden b
Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 
oliepompinstallatie. 
Handmatige (lower) mastervalve
alleen worden bediend door 
deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 
oliepompinstallatie. 
Automatische wingvalve
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 
de opslagfase) dan is deze afsluiter dicht.
Automatische (upper) mastervalve 
uitsluitend mogelijk als 
opslagfase) dan is ook deze afsluiter dicht.

en tijde van laden of lossen
pekelzijde als de oliezijde 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
tegelijk olie uit of naar de 
aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom 

Er zijn twee situaties te onderscheiden: 

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
activiteiten plaats aan de oliezijde
aangesloten op de olieput. 

of vulfase. In deze situatie kan er 
en aan de pekelzijde k

aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden:
er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie;
er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie.

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1

putafsluiter te beschermen tegen calamiteiten (aanleg onde
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

 aanwezige overdruk, welke leidt tot ca. 200 m
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 
van deze drie situaties benoemen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
hoe deze gezamenlijk het risico op een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. 
, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. 

plus een blindflens geïnstalleerd die 
het verschil maakt tussen een put waaruit maximaal 200 m

put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne
de werking van 

plek waar de pekelleiding uit de grond komt naar de 

Hoofdafsluiter pekelleiding – Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
putafsluiter, maar wel binnen het geplaatste hek

ie uitsluitend is toegestaan 
, gelden strikte procedures.

ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie.
Handmatige wingvalve – Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de 
kan alleen worden bediend door 
Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

 
Handmatige (lower) mastervalve
alleen worden bediend door een operator van AkzoNobel
deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

 
Automatische wingvalve – Deze bevindt zich op de pek
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 
de opslagfase) dan is deze afsluiter dicht.
Automatische (upper) mastervalve 

als de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 
opslagfase) dan is ook deze afsluiter dicht.

en tijde van laden of lossen van olie is de situatie 
als de oliezijde 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
tegelijk olie uit of naar de caverne. Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 
aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
activiteiten plaats aan de oliezijde of de pekelzijde

e situatie kan er aan de oliezijde 
en aan de pekelzijde kan er pekel in

aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden:
er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie;
er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie.

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1

te beschermen tegen calamiteiten (aanleg onde
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

aanwezige overdruk, welke leidt tot ca. 200 m
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. 
, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. 

geïnstalleerd die 
het verschil maakt tussen een put waaruit maximaal 200 m

put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne
van elk van deze barrières 

plek waar de pekelleiding uit de grond komt naar de putafsluiter

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
, maar wel binnen het geplaatste hek
is toegestaan 

, gelden strikte procedures. 
ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie.

Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de 
ediend door een operator van AkzoNobel

Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

Handmatige (lower) mastervalve – Deze bevindt zich direct op de 
een operator van AkzoNobel

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

Deze bevindt zich op de pek
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 
de opslagfase) dan is deze afsluiter dicht. 
Automatische (upper) mastervalve – Deze bevindt zich direct op de 

de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 
opslagfase) dan is ook deze afsluiter dicht. 

is de situatie complexer omdat d
als de oliezijde opengedraaid 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

van gasolie door toevoer van pekel

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
of de pekelzijde

aan de oliezijde 
an er pekel in- of uitstromen

aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden:
er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie;
er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie.

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1, 2a en 2b) voldoende

te beschermen tegen calamiteiten (aanleg onde
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

aanwezige overdruk, welke leidt tot ca. 200 m
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT). 

van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. 
, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. 

geïnstalleerd die de olieleiding afsluiten
het verschil maakt tussen een put waaruit maximaal 200 m

put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne-inhoud kan stromen)
van deze barrières 

putafsluiter: 

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
, maar wel binnen het geplaatste hek
is toegestaan door een operator van AkzoNobel

 Deze hoofdafsluiter mag 
ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie.

Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de 
een operator van AkzoNobel

Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

Deze bevindt zich direct op de 
een operator van AkzoNobel

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de 
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 

Deze bevindt zich direct op de 
de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 

complexer omdat d
opengedraaid zijn en de automatische afsluiters 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

van gasolie door toevoer van pekel 

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
of de pekelzijde en de oliepompinstallatie is niet 

aan de oliezijde olie de caverne in
of uitstromen. De oliepompinstallatie is 

aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden: 
er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie; 
er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie. 

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
, 2a en 2b) voldoende beveiligingen aanwezig te 

te beschermen tegen calamiteiten (aanleg onde
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

aanwezige overdruk, welke leidt tot ca. 200 m3

toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. Aan de 
, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. 

lieleiding afsluiten
het verschil maakt tussen een put waaruit maximaal 200 m

inhoud kan stromen)
van deze barrières kort beschreven

 

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
, maar wel binnen het geplaatste hek dat de site begrenst

door een operator van AkzoNobel
eze hoofdafsluiter mag 

ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie. 
Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de 

een operator van AkzoNobel (gewaarborgd 
Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

Deze bevindt zich direct op de putafsluiter
een operator van AkzoNobel (gewaarborgd 

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

elaftakking op de 
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 

Deze bevindt zich direct op de putafs
de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 

complexer omdat dan diverse handmatige afsluiters
en de automatische afsluiters 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

 

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie. Er vinden geen 
en de oliepompinstallatie is niet 

olie de caverne in- of uitgepompt 
. De oliepompinstallatie is 

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
beveiligingen aanwezig te 

te beschermen tegen calamiteiten (aanleg onder maaiveld, regelmatige 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

3 uitstroom, anderzijds de 
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

an de pekelzijde 
, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. Aan de oliezijde zijn 

lieleiding afsluiten. Aan de pekelzijde (de 
3 olie kan stromen en een 

inhoud kan stromen) bevinden zich dus vijf
beschreven, gaande vanaf de 

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
dat de site begrenst

door een operator van AkzoNobel (gewaarborgd 
eze hoofdafsluiter mag alleen worden geopend 

Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de putafsluiter
(gewaarborgd d.m.v. 

Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

putafsluiter.  O
(gewaarborgd d.m.v. een slot)

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

elaftakking op de putafsluiter
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 

putafsluiter. Openen is 
de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 

diverse handmatige afsluiters
en de automatische afsluiters 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

 

Er vinden geen 
en de oliepompinstallatie is niet 

of uitgepompt 
. De oliepompinstallatie is dan 

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
beveiligingen aanwezig te 

r maaiveld, regelmatige 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

uitstroom, anderzijds de 
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

zijde zijn er vijf
Aan de oliezijde zijn 

. Aan de pekelzijde (de 
olie kan stromen en een 

en zich dus vijf
, gaande vanaf de 

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
dat de site begrenst. Voor 

(gewaarborgd 
worden geopend 

putafsluiter. Ook deze 
d.m.v. een slot)

Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

.  Ook deze kan 
een slot). Ook 

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

putafsluiter. Openen 
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 

Openen is 
de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 

diverse handmatige afsluiters
en de automatische afsluiters worden

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen en
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

 2/6 

Er vinden geen 
en de oliepompinstallatie is niet 

of uitgepompt 
dan 

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
beveiligingen aanwezig te 

r maaiveld, regelmatige 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

uitstroom, anderzijds de 
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

vijf 
Aan de oliezijde zijn 

. Aan de pekelzijde (de 
olie kan stromen en een 

en zich dus vijf 
, gaande vanaf de 

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
Voor 

(gewaarborgd 
worden geopend 

. Ook deze 
een slot). 

Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

ok deze kan 
Ook 

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

. Openen 
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 

diverse handmatige afsluiters 
worden 

en 
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 



anderzijds de toevoer van pekel aan de pekelzijde
om zo de ‘energiebron’ weg te nemen en de olie
dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
Hieronder nemen we de verschillende stappen v
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.
 
De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
Bijlage 
gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
situatie een Bowtie
 
Aansluiten pompinstallatie
De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput
waar eerst de 
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige.
van een operator van AkzoNobel
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 
door de operator van AkzoNobel 
De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, 
olieput, worden pas geopend als het vul
voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
dus geen activiteit is, dienen de 
AkzoNobel.
Via een 
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren.
 
Aansluiten tankwagen
Voordat er gevuld geleegd gaat worden, zijn 
operator van AkzoNobel. 
(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 
één handmatige afsluiter.
De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
alles
handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 
worden.
 
Vullen of legen van een tankwagen
Via het bedieningspan
van de tankwagen of het legen van de tankwagen. 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 
pompinstallatie naar de afsluiters op de pekelzijde.
Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 
anderzijds 
slang losschiet)
de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 
aanwezige veiligheidsvoorzieningen:
 
1. Rode noodknop

operator wordt ingedrukt.
bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
gemonteerd worden, bijvoorbeel
de pekelput.

 

Memo: Veiligheidsmaatregelen

anderzijds de toevoer van pekel aan de pekelzijde
om zo de ‘energiebron’ weg te nemen en de olie
dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
Hieronder nemen we de verschillende stappen v
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
Bijlage 1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 
gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
situatie een Bowtie

Aansluiten pompinstallatie
De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput
waar eerst de blindflens zat
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige.
van een operator van AkzoNobel
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 
door de operator van AkzoNobel 
De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, 
olieput, worden pas geopend als het vul
voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
dus geen activiteit is, dienen de 
AkzoNobel. 
Via een draadloos 
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren.

Aansluiten tankwagen
Voordat er gevuld geleegd gaat worden, zijn 
operator van AkzoNobel. 
(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 
één handmatige afsluiter.
De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
alles is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog
handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 
worden. 

Vullen of legen van een tankwagen
Via het bedieningspan
van de tankwagen of het legen van de tankwagen. 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 
pompinstallatie naar de afsluiters op de pekelzijde.
Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 
anderzijds mogelijk 
slang losschiet). Dit risico is 
de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 
aanwezige veiligheidsvoorzieningen:

Rode noodknop
operator wordt ingedrukt.
bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
gemonteerd worden, bijvoorbeel
de pekelput. 

Veiligheidsmaatregelen

anderzijds de toevoer van pekel aan de pekelzijde
om zo de ‘energiebron’ weg te nemen en de olie
dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
Hieronder nemen we de verschillende stappen v
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
situatie een Bowtie-analyse gemaakt. De Bowtie is als Bijlage 2 

Aansluiten pompinstallatie
De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

blindflens zat. Daarmee worden aan de oliezijde 
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige.
van een operator van AkzoNobel
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 
door de operator van AkzoNobel 
De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, 
olieput, worden pas geopend als het vul
voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
dus geen activiteit is, dienen de 

draadloos CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren.

Aansluiten tankwagen 
Voordat er gevuld geleegd gaat worden, zijn 
operator van AkzoNobel. In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee 
(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 
één handmatige afsluiter. 
De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 

is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog
handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

Vullen of legen van een tankwagen
Via het bedieningspaneel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
van de tankwagen of het legen van de tankwagen. 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 
pompinstallatie naar de afsluiters op de pekelzijde.
Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

mogelijk de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen
. Dit risico is 

de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 
aanwezige veiligheidsvoorzieningen:

Rode noodknop -  De automatische afsl
operator wordt ingedrukt.
bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
gemonteerd worden, bijvoorbeel

 

Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom 

anderzijds de toevoer van pekel aan de pekelzijde
om zo de ‘energiebron’ weg te nemen en de olie
dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
Hieronder nemen we de verschillende stappen v
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
analyse gemaakt. De Bowtie is als Bijlage 2 

Aansluiten pompinstallatie 
De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

. Daarmee worden aan de oliezijde 
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige.
van een operator van AkzoNobel die alle aansluitingen controleert. Pas
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 
door de operator van AkzoNobel geopend.
De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, 
olieput, worden pas geopend als het vul
voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
dus geen activiteit is, dienen de vier handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren.

Voordat er gevuld geleegd gaat worden, zijn 
In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

Vullen of legen van een tankwagen 
eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 

van de tankwagen of het legen van de tankwagen. 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 
pompinstallatie naar de afsluiters op de pekelzijde.
Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen
. Dit risico is d.m.v. snel te sluiten 

de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 
aanwezige veiligheidsvoorzieningen: 

e automatische afsl
operator wordt ingedrukt. Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 
bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
gemonteerd worden, bijvoorbeeld zowel binnen als buiten de pomp

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

anderzijds de toevoer van pekel aan de pekelzijde, in geval van nood of als deze niet nodi
om zo de ‘energiebron’ weg te nemen en de olie uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 
dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
Hieronder nemen we de verschillende stappen van het aansluiten van de pompinstallatie en het vul
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
analyse gemaakt. De Bowtie is als Bijlage 2 

De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

. Daarmee worden aan de oliezijde 
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige.

die alle aansluitingen controleert. Pas
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

geopend. 
De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, 
olieput, worden pas geopend als het vul- of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 
voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er alleen overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren.

Voordat er gevuld geleegd gaat worden, zijn de vier
In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
van de tankwagen of het legen van de tankwagen. 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 
pompinstallatie naar de afsluiters op de pekelzijde. 
Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen
d.m.v. snel te sluiten automatische afsluiters op 

de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 

e automatische afsluiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
d zowel binnen als buiten de pomp

van gasolie door toevoer van pekel

, in geval van nood of als deze niet nodi
uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 

dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
an het aansluiten van de pompinstallatie en het vul

leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
analyse gemaakt. De Bowtie is als Bijlage 2 bijgevoegd.

De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

. Daarmee worden aan de oliezijde twee
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige. Deze aansluiting zal gebeuren onder toezicht 

die alle aansluitingen controleert. Pas
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, evenals 
of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 

voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
n overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren. 

de vier handmatige afsluiters dus geopend door de 
In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
van de tankwagen of het legen van de tankwagen. Door middel van 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 

Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen
automatische afsluiters op 

de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 

uiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
d zowel binnen als buiten de pomp

van gasolie door toevoer van pekel 

, in geval van nood of als deze niet nodi
uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 

dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
an het aansluiten van de pompinstallatie en het vul

leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
bijgevoegd. 

De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

twee extra barrières geplaatst, namelijk 
Deze aansluiting zal gebeuren onder toezicht 

die alle aansluitingen controleert. Pas 
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

 de twee handmatige afsluit
of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 

voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
n overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij

handmatige afsluiters dus geopend door de 
In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
middel van dit signaal openen de twee 

automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 

Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen
automatische afsluiters op 

de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. Hieronder beschrijven we de 

uiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
d zowel binnen als buiten de pompinstallatie en bijvoorbeeld ook bij 

 

, in geval van nood of als deze niet nodi
uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 

dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen (200 m3

an het aansluiten van de pompinstallatie en het vul
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 

De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. Voordat er ook maar 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

extra barrières geplaatst, namelijk 
Deze aansluiting zal gebeuren onder toezicht 

 nadat alle aansluitingen 
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

de twee handmatige afsluit
of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 

voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
n overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij

handmatige afsluiters dus geopend door de 
In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee automatische afsluiters 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
dit signaal openen de twee 

automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput en de afsluiter in 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 

Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een van de aangesloten 
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen (afhankelijk van welke 
automatische afsluiters op de olieput, de pekelput

Hieronder beschrijven we de 

uiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
installatie en bijvoorbeeld ook bij 

 

, in geval van nood of als deze niet nodig is, afsluiten 
uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 

3). 
an het aansluiten van de pompinstallatie en het vul- of 

leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen. 

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 

Voordat er ook maar 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

extra barrières geplaatst, namelijk 
Deze aansluiting zal gebeuren onder toezicht 

nadat alle aansluitingen 
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

de twee handmatige afsluiters op de 
of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 

voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
n overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij

handmatige afsluiters dus geopend door de 
automatische afsluiters 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog gesloten 

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
dit signaal openen de twee 

en de afsluiter in 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 

an de aangesloten 
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

(afhankelijk van welke 
de pekelput, in 

Hieronder beschrijven we de 

uiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
installatie en bijvoorbeeld ook bij 

 3/6 

afsluiten 
uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 

of 

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 

Voordat er ook maar 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput, 

extra barrières geplaatst, namelijk 
Deze aansluiting zal gebeuren onder toezicht 

nadat alle aansluitingen 
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

ers op de 
of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 

voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
n overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij 

handmatige afsluiters dus geopend door de 
automatische afsluiters 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
gesloten 

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
dit signaal openen de twee 

en de afsluiter in 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 

an de aangesloten 
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

(afhankelijk van welke 
, in 

Hieronder beschrijven we de 

uiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
installatie en bijvoorbeeld ook bij 



Overige barri

en maatregelen

2. Koppeling met flowmeter (hoeveelheid)
hoeveelheid olie. Deze kan maximaal 42 m
een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten;

3. Koppeling met flowmeter (
debiet
220 m

4. Lekdetectie
Lekkage door h
waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 
aan de pekelzijde als aan de oliezijde sluiten

5. Druksensoren
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel 
moeten zijn dat 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 
sluiten.

6. CCTV
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten.

7. Sensoren in en op de tankwagen
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst

 
Loskoppelen van een tankwagen
Nadat de automatische afsluiters
chauffeur eerst de handm
losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel.
 

Overige barrières  

en maatregelen 

Om de milieurisico’s te minimaliseren 
op het optreden van het gevaar minimaliseren
maatregelen 
(wederom 
 
Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd i
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 
m3, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
tijd om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 
oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat 
 
Afscheiding van de put en de pompinstallatie
De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 
door het hek is 
 
 

 

Memo: Veiligheidsmaatregelen

Koppeling met flowmeter (hoeveelheid)
hoeveelheid olie. Deze kan maximaal 42 m
een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten;
Koppeling met flowmeter (
debiet registreert van meer dan 150 m
220 m3/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;
Lekdetectie –
Lekkage door h
waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 
aan de pekelzijde als aan de oliezijde sluiten
Druksensoren
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel 
moeten zijn dat 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 
sluiten. 
CCTV – Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten.
Sensoren in en op de tankwagen
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst

Loskoppelen van een tankwagen
Nadat de automatische afsluiters
chauffeur eerst de handm
losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel.

Om de milieurisico’s te minimaliseren 
het optreden van het gevaar minimaliseren

maatregelen getroffen 
wederom BBT).

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd i
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat 

Afscheiding van de put en de pompinstallatie
De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

or het hek is d.m.v. 

Veiligheidsmaatregelen

Koppeling met flowmeter (hoeveelheid)
hoeveelheid olie. Deze kan maximaal 42 m
een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten;
Koppeling met flowmeter (

registreert van meer dan 150 m
/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;

– De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp i
Lekkage door het losschieten van de slang van de 
waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 
aan de pekelzijde als aan de oliezijde sluiten
Druksensoren – Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel 
moeten zijn dat al bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten.
Sensoren in en op de tankwagen
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst

Loskoppelen van een tankwagen
Nadat de automatische afsluiters
chauffeur eerst de handmatige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 
losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel.

Om de milieurisico’s te minimaliseren 
het optreden van het gevaar minimaliseren

getroffen die, in het geval dat het gevaar optreedt, de 
). Hieronder geven we daarvan een overzicht.

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd i
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat 

Afscheiding van de put en de pompinstallatie
De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

d.m.v. een slot afgesloten.

Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom 

Koppeling met flowmeter (hoeveelheid)
hoeveelheid olie. Deze kan maximaal 42 m
een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten;
Koppeling met flowmeter (debiet) - 

registreert van meer dan 150 m
/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;

De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp i
et losschieten van de slang van de 

waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 
aan de pekelzijde als aan de oliezijde sluiten

Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel 

bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten.
Sensoren in en op de tankwagen – In en op de tankwagen zijn diverse sensoren (druk, flow,
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst

Loskoppelen van een tankwagen 
Nadat de automatische afsluiters gesloten zijn

atige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 
losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel.

Om de milieurisico’s te minimaliseren worden daarnaast de nodige 
het optreden van het gevaar minimaliseren

die, in het geval dat het gevaar optreedt, de 
Hieronder geven we daarvan een overzicht.

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd i
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat 

Afscheiding van de put en de pompinstallatie
De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

een slot afgesloten.

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

Koppeling met flowmeter (hoeveelheid) -  De 
hoeveelheid olie. Deze kan maximaal 42 m3 bedragen. Na passage van deze hoeveelheid w
een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten;

 De automatische afsluiters 
registreert van meer dan 150 m3/uur. In geval van vrije uitstroom bedraagt het debiet 
/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;

De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp i
et losschieten van de slang van de 

waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 
aan de pekelzijde als aan de oliezijde sluiten. 

Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel 

bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten.

In en op de tankwagen zijn diverse sensoren (druk, flow,
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst

gesloten zijn, na het vullen of legen van een tankwagen, sluit de 
atige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 

losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel.

worden daarnaast de nodige 
het optreden van het gevaar minimaliseren (BBT; Best Beschikbare Techniek)

die, in het geval dat het gevaar optreedt, de 
Hieronder geven we daarvan een overzicht.

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd i
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat 

Afscheiding van de put en de pompinstallatie 
De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

een slot afgesloten. 

van gasolie door toevoer van pekel

e flowmeter registreert de per keer doorgelaten 
bedragen. Na passage van deze hoeveelheid w

een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten; 

De automatische afsluiters 
/uur. In geval van vrije uitstroom bedraagt het debiet 

/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;
De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp i
et losschieten van de slang van de olieput zal dan ook direct gedetecteerd worden 

waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 

Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel gebeurt

bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten. 

In en op de tankwagen zijn diverse sensoren (druk, flow,
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst, bij het wegvallen van de flow, etc.

, na het vullen of legen van een tankwagen, sluit de 
atige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 

losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel. 

worden daarnaast de nodige 
BBT; Best Beschikbare Techniek)

die, in het geval dat het gevaar optreedt, de 
Hieronder geven we daarvan een overzicht. 

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd is tegen het belangrijkste gevaar, namelijk een 
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat nodig zijn.

De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

van gasolie door toevoer van pekel 

flowmeter registreert de per keer doorgelaten 
bedragen. Na passage van deze hoeveelheid w

een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 

De automatische afsluiters sluiten indien de flowmeter een 
/uur. In geval van vrije uitstroom bedraagt het debiet 

/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;
De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp i

olieput zal dan ook direct gedetecteerd worden 
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Datum 23 mei 2013  

Kenmerk N005-1210676STK-rvb-V02-NL  

Bijlage 44 
Wijzigingen aanvraag omgevingsvergunning 
onderdeel bouwen 
 

 

In verband met veranderen van enkele oppervlakten en volumes veranderd de aanvraag 

omgevingsvergunning bouwen als volgt: 

1. Ter plaatse van de pekelput wordt het zouthuisje vervangen door een groter exemplaar  

(18 m2 � 25 m2) 

2. Ter plaatse van de olieput wordt het zouthuisje vervangen door een verdiept aangelegde 

boorkelder en overloopkelder 

(18 m2 � 0 m2, indien boorkelder en overloopkelder als bouwwerk wordt gezien dan 18 m2 � 

26 m2 (boorkelder 10 m2, calamiteitenkelder 16 m2) 

3. Ter plaatse van de pekelput wordt het zouthuisje vervangen door een groter exemplaar  

(20 m3 � 30 m3) 

4. Ter plaatse van de olieput wordt het zouthuisje vervangen door een verdiept aangelegde 

boorkelder en overloopkelder 

(20 m3 � 0 m3, tenzij een boorkelder en overloopkelder als een bouwwerk wordt gezien dan 

20 m3 � 66 m3 (boorkelder 36 m3, calamiteitenkelder 30 m3; volumes zijn inclusief 

betonwanden) 

Notitie 
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Inleiding 

Voor u ligt het veiligheidsrapport (gesterde delen) van AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. te 

Hengelo, verder te noemen AkzoNobel. Dit veiligheidsrapport (*VR) is opgesteld om inzicht te 

geven in de risico’s van gasolieopslag in zoutcavernes. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke 

mogelijke gevaren voor de omgeving aanwezig zijn als gevolg van ongewone voorvallen met 

gevaarlijke stoffen bij de vestiging van AkzoNobel in Hengelo. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

‘Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6: Aanwijzing voor implementatie van BRZO’99’.  

 

Dit *VR is opgebouwd uit 4 delen, te weten: 

Deel 0 Samenvatting 

Deel 1 Algemene beschrijving inrichting 

Deel 2 Proces- en installatiebeschrijvingen. Hiervoor is het stramien van PGS 15 inrichtingen 

gebruikt omdat dit meer toegespitst is op de activiteiten (gasolieopslag) in de cavernes.  

Deel 3 Analyses en uitwerkingen. 

 

In onderhavige rapportage zijn alleen de gesterde delen van een volwaardig veiligheidsrapport 

uitgewerkt. Voordat de inrichting de activiteiten gaat ontplooien die hebben geleid tot de  

VR-plicht, zal dit *VR worden vervangen door een volwaardig VR. Dit *VR maakt deel uit van de 

aanvraag om een Omgevingsvergunning, onderdeel Milieu van AkzoNobel.  
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0 Samenvatting 

0.1 Naam en adres van de inrichting 
Gegevens van de inrichting: 

Naam   : AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. 

Postadres   : Postbus 25 

Postcode en Plaats  : 7550 GC Hengelo 

Bezoekadres   : Boortorenweg 20 

Postcode en Plaats  : 7554 RS Hengelo 

Telefoon   : +31(0) 74 244 9111 

Fax   : - 

 

Contactpersoon namens drijver van de inrichting: 

Naam   : Frank Raymakers 

Functie   : milieucoördinator  

Telefoon   : +31(0) 74 244 9111 (algemeen nummer) 

e-mail   : frank.raymakers@akzonobel.com  

Bezoekadres   : Boortorenweg 20 

Postcode en Plaats  : 7554 RS Hengelo (O) 

 
0.2 Hoofdactiviteit van de inrichting * 
De hoofdactiviteit van de inrichting is opslag en verlading van gasolie in zoutcavernes. 

 
0.3 Aanwijzingsgrond van het veiligheidsrapport * 
AkzoNobel en Argos Group B.V. zijn voornemens om in de bestaande zoutcavernes in Twente 

langdurig gasolie op te slaan. Het volume van de, voor gasolieopslag, geschikte cavernes ligt 

tussen de 100.000 m3 en 350.000 m3 per caverne. De cavernes zullen echter niet geheel gevuld 

worden met gasolie. Er zal altijd een nader te bepalen percentage pekel in de caverne blijven 

zitten. Het beoogde opslagvolume in één caverne is gemiddeld 150.000 m3. Er zullen vijf 

cavernes in gebruik worden genomen. De totale opgeslagen hoeveelheid bedraagt daarmee 

maximaal 750.000 m3. 

 

Door de aanwezige hoeveelheid opgeslagen gasolie, overschrijdt AkzoNobel de 2e 

drempelwaarde uit deel 1 van bijlage 1 van het BRZO. Op grond van artikel 8 van het Besluit 

Risico’s Zware Ongevallen ’99 is het opstellen van een veiligheidsrapport (VR) daarom verplicht. 

In onderstaande tabel is de toetsing van de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de 

inrichting met de drempelwaarden uit het BRZO opgenomen. Indien qx/Qx (laatste kolom) groter 

is dan 1, is de inrichting aangewezen. 
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Tabel 0.1 BRZO bepaling, toetsing aan de drempelwaa rden 

 

Stofcategorie Aanwezige hoeveel  

gevaarlijke stoffen 

(q1) 

1e (lage) drempelwaarde 

(Q1) PBZO-plichtig 

2e (hoge) 

drempelwaarde 

(Q2) VR-plichtig 

q1/Q1 q1/Q2 

5c. Gasolie 682.500 ton1 2.500 ton 25.000 ton 273 27.3 
1 Gebruikte dichtheid (0.91) conform MSDS in bijlage 7 

 
0.4 Samenvatting van de gevaren en de risico’s binn en en buiten de 

inrichting 
 
0.5 Resultaten kwantitatieve risicoanalyse * 
Middels een kwantitatieve risicoberekening met het programma Safeti-NL zijn de externe 

veiligheidsrisico’s van de gasolieopslag in zoutcavernes, de voorgenomen activiteit van 

AkzoNobel, bepaald. 

 

Het voornemen om een aantal zoutcavernes in te zetten voor de opslag van gasolie, heeft tot 

gevolg dat er een aantal mogelijk risicovolle handelingen met gasolie uitgevoerd moeten worden. 

Dit betreft onder andere het verpompen van de gasolie van de vrachtwagens naar de caverne en 

andersom.  

 

Gasolie wordt niet gezien als een brandbare stof conform de risicoberekeningsmethodiek vanuit 

het BEVI. Er is echter besloten om de risico’s toch te berekenen en hierbij qua modelstoffen een 

worstcase aanname te doen. Er is om deze reden risico-overschattend gerekend met een 

brandbare vloeistof van categorie K2 in plaats van K3 waar gasolie onder valt. K2 heeft een 

vlampunt van maximaal 55°C. De ontstekingskansen zijn  hierbij hoger dan gasolie.  

 

De risico’s van het vullen en legen van de cavernes hebben te maken met de 

verladingsactiviteiten. Deze vinden plaats ter plaatse van de te gebruiken cavernes en bestaan uit 

de volgende onderdelen:  

• Tankwagens 

• Pompinstallatie 

• Leidingwerk van tankwagen naar pomp en pomp naar caverne 

 

Bekeken varianten 

1. Jaargemiddelde intensiteit van 10.500 beladen tankwagens 

2. Maximale jaarintensiteit van 13.750 beladen tankwagens 
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In figuur 0.1 zijn de berekende plaatsgebonden risicocontouren weergegeven. De contouren zijn 

weergegeven rondom elke caverne en de activiteiten die hier plaats kunnen vinden. In de figuren 

zijn de rode contouren de PR 10-6 contour. Het verschil tussen beide varianten is zo gering dat 

het verschil tussen beide varianten op de gebruikte schaal niet zichtbaar is. Meer gedetailleerde 

resultaten leren dat in variant 1 de PR 10-6 contour op gemiddeld 24 meter vanaf het centrum van 

de pompinstallatie ligt en in variant 2 op gemiddeld 25 meter. 

 

Bij de plaatsing van de mobiele pompinstallatie en verladingsdock dient rekening gehouden te 

worden met de PR 10-6 contouren die voor beperkt kwetsbare objecten een richtwaarde betekent 

en voor kwetsbare objecten een grenswaarde. In de huidige berekeningen is de plaats van de 

verladingsactiviteiten direct boven de pomphuizen gekozen. In werkelijkheid kan er, rekening 

houdend met de beperkte lengte van de leidingen, nog geschoven worden met de exacte locatie. 

Gezien de beschikbare ruimte op het maaiveld boven de cavernes, is het ook ruimtelijk mogelijk 

om deze plaats zo te kiezen dat de 10-6 contour (in zowel variant 1 als 2), voor vier van de vijf 

cavernes, niet over (beperkt) kwetsbare objecten heen komt te liggen.  

 

Voor de meest noord-oostelijk gelegen caverne is er net onvoldoende ruimte om alle beperkt 

kwetsbare objecten buiten de 10-6 contour te houden. In figuur 0.2 is ingezoomd op deze locatie 

en is te zien dat een zeer klein deel van een bedrijfspand binnen de PR 10-6 contouren ligt. 

Gezien de aard van het pand (een beperkt kwetsbaar object), en het feit dat het pand maar met 

een heel beperkt deel in de 10-6 contour valt, is dit een vergunbare situatie. 
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Figuur 0.1 PR contouren installaties en verladingen  variant 1 (rood = PR 10 -6) 
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Figuur 0.2 Plaatsgebonden risicocontouren rondom de  meest noordoostelijk gelegen caverne 

(afstand tussen de gridlijnen is 10 meter; rood = P R 10-6 voor variant 2 en oranje = PR 10-6 voor vari ant 1) 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico van de installaties en verladingsactiviteiten is eveneens berekend met Safeti-NL. 

Hierbij is de omgevingsbebouwing rondom de installaties gemodelleerd conform het 

bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot een uniform bezet gebied met een dichtheid van 

40 personen per hectare, conform de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, voor een 

industriegebied. De modellering van de omgevingsbebouwing loopt (ook conform het 

bestemmingsplan) over de verladingsactiviteiten en installaties.  

 

Deze modellering conform het bestemmingsplan heeft een overschatting van het groepsrisico tot 

gevolg. Er wordt namelijk modeltechnisch aangenomen dat het gebied van de pompinstallatie en 

lossing ook gebruikt wordt voor industriële activiteiten van derden. 

 

Uit de berekeningen is gebleken dat voor beide varianten niet meer dan zes slachtoffers kunnen 

vallen. Daarom is er geen sprake van een GR, want daarvan is pas sprake bij 10 slachtoffers of 

meer. In figuur 0.3 zijn de groepsrisicocurven van beide varianten opgenomen.  
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Hieruit blijkt dat er feitelijk geen sprake is van een groepsrisico omdat het hoogst aantal mogelijke 

slachtoffers onder de grens van een maatschappij ontwrichtend ongeval blijft (i.c. 10 slachtoffers). 

Zie figuur 0.3. 

 

 

 
Figuur 0.3 Groepsrisicocurve beide varianten 

 

Een achtergrondrapport van de QRA is opgenomen in bijlage 4 van dit VR. 

 
0.6 Resultaten milieurisicoanalyse * 
Het ontwerp van de risicovolle installaties voor onvoorziene lozingen heeft de Stand der 

Veiligheidstechniek als uitgangspunt.  

 

Bij de gasolie opslag in zoutcavernes vormt de tankverlading bij de zoutcavernes het grootste 

risico op onvoorziene lozingen. Een eventuele lekkage kan via het riool afstromen op de RWZI 

Enschede en tot falen van de RWZI leiden. 

 

De kwantitatieve risicoanalyse met Proteus II geeft aan dat de faalfrequentie van de RWZI op 

basis van het model 0,088 per jaar bedraagt als gevolg van de breuk van de laadslang waarbij, 

door drukverschil, 182.000 kg gasolie vrijkomt uit de caverne. Dit is daarmee het grootste risico. 

Voor het falen van de RWZI als gevolg van een breuk in de tankwagen is de kans 3,1 10-5 keer 

per jaar met een maximale uitstroom van 35.000 kg. 
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In werkelijkheid is het niet realistisch dat bij een breuk van de losslang of het falen van een 

gehele tankwagen de RWZI ontregeld raakt. Ten eerste heeft AkzoNobel een scala aan 

veiligheidsmaatregelen genomen om direct in te grijpen bij een calamiteit tijdens verlading, zoals 

handmatige en meerdere automatische afsluiters en detecties. Mochten deze voorzieningen niet 

functioneren, zal slechts een deel van de gasolie in het riool terecht komen, en een deel op de 

verharding achterblijven. Daarnaast heeft het zeer lange rioolstelsel van de zoutcavernes naar de 

RWZI Enschede voldoende buffercapaciteit om een de totale hoeveel van 245 m3 te bevatten. 

Voordat de gasolie de RWZI bereikt, zal alarm geslagen zijn en de riool gemalen gestopt zijn. 

Daarna zal het riool gereinigd worden voordat de gemalen en het verpompen naar de RWZI weer 

hervat wordt. Het afstromingsmodel is weergegeven in figuur 0.4. 

 

 

 
Figuur 0.4 Proteus model gasolieopslag in zoutcaver nes 
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1 Algemene beschrijving 

1.1 Algemene rapportgegevens 
 
1.1.1 Administratieve gegevens * 

 

Gegevens van de inrichting: 

Naam   : AkzoNobel Industrial Chemicals B.V.  

Postadres   : Postbus 25 

Postcode en Plaats  : 7550 GC Hengelo  

Bezoekadres   : Boortorenweg 20  

Postcode en Plaats  : 7554 RS Hengelo (O) 

Telefoon   : +31(0) 74 244 9111    

Fax   : - 

 

Verantwoordelijke namens drijver van de inrichting 

Site Manager   : Egbert Schasfoort   

E-mailadres   : egbert.schasfoort@akzonobel.com  

 

Contactpersoon namens drijver van de inrichting: 

Naam   : Frank Raymakers 

Functie   : milieucoördinator  

Telefoon   : +31(0) 74 244 9111 (algemeen nummer) 

e-mail   : frank.raymakers@akzonobel.com  

Bezoekadres   : Boortorenweg 20  

Postcode en Plaats  : 7554 RS Hengelo (O) 

 
1.1.2 Aanwijsgrond van het veiligheidsrapport * 

AkzoNobel en Argos Group B.V. zijn voornemens om in de bestaande zoutcavernes van 

AkzoNobel in Twente langdurig gasolie op te slaan. Het volume van de, voor gasolieopslag, 

geschikte cavernes ligt tussen de 100.000 m3 en 350.000 m3 per caverne. De cavernes zullen 

echter niet geheel gevuld worden met gasolie. Er zal altijd een nader te bepalen percentage pekel 

in de caverne blijven zitten. Het beoogde opslagvolume in één caverne is gemiddeld 150.000 m3. 

Er zullen vijf cavernes in gebruik worden genomen. De totale opgeslagen hoeveelheid komt 

daarmee maximaal op 750.000 m3. 
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Door de aanwezige hoeveelheid opgeslagen gasolie, overschrijdt AkzoNobel de 2e 

drempelwaarde uit deel 1 van bijlage 1 van het BRZO. Op grond van artikel 8 van het Besluit 

Risico’s Zware Ongevallen ’99 is het opstellen van een veiligheidsrapport (VR) daarom verplicht. 

Zie onderstaande tabel. Indien qx/Qx (laatste kolom) groter is dan 1, is de inrichting aangewezen. 

 

 
Tabel 1.1 BRZO bepaling, toetsing aan de drempelwaa rden 

 

Stofcategorie Aanwezige hoeveel  

gevaarlijke stoffen 

(q1) 

1e (lage) drempelwaarde 

(Q1) PBZO-plichtig 

2e (hoge) 

drempelwaarde 

(Q2) VR-plichtig 

q1/Q1 q1/Q2 

5c. Gasolie 682.500 ton1 2.500 ton 25.000 ton 273 27.3 
1 Gebruikte dichtheid (0.91) conform MSDS in bijlage 7 

 
1.1.3 Indieningsgrond van het veiligheidsrapport * 

Dit *VR maakt onderdeel uit van de aanvraag om een Omgevingsvergunning, onderdeel Milieu, 

voor de opslag van gasolie in zoutcavernes. 
 
1.1.4 Datum van indiening van het veiligheidsrapport  * 

Dit veiligheidsrapport (gesterde delen) maakt onderdeel uit van de aanvraag om een 

Omgevingsvergunning, onderdeel milieu. Deze zal naar verwachting in januari 2013 worden 

ingediend. 

 
1.1.5 Peildatum van het veiligheidsrapport * 

Dit veiligheidsrapport (gesterde delen) is gebaseerd op de bedrijfssituatie zoals beschreven in de 

vergunningaanvraag van januari 2013.  

 
1.1.6 Versiebeheer 

 
Tabel 1.2 Overzicht versie beheer en beschrijving 

 

Versie  Datum Beschrijving 

01  7 januari 2013 Eerste versie van het Veiligheidsrapport 
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1.2 Algemene beschrijving van de inrichting 
 
1.2.1 Ligging en lay-out van de inrichting * 

In bijlage 1 zijn de locaties van de vijf cavernes opgenomen. Tevens is de lay-out van de laad- en 

losplaats en het boorhuisje toegevoegd. 

 
1.2.2 Locatie brandweervoorzieningen, EHBO-ruimten e n voorbereide 

commandoruimte* 

De tankwagen welke de gasolie laadt en lost is voorzien van de benodigde brandblusmiddelen. 

Daarnaast zal in elk boorhuisje een draagbaar schuimblusmiddel worden geïnstalleerd, ook om 

eventuele lekkages af te dekken, en is een EHBO-pakket aanwezig. Argos kan tevens gebruik 

maken van de schuimvoorraad bij Tyco op bedrijventerrein Marssteden. 

 
1.2.3 Riolering, noodopvangsysteem * 

De riolering is weergegeven op de tekeningen van de laad- en losplaats die is opgenomen in 

bijlage 1 van het VR. Nabij de overslagplaatsen en de zouthuisjes wordt er een vloeistofdichte 

vloer gerealiseerd. Tevens bevatten de zouthuisjes een vloeistofdichte overloopbak waarin 

eventuele overloop van gasolie wordt opgevangen. 

 
1.2.4 Verdeling aantallen personen * 

De gasolie wordt met een tankwagen van 40 m3 van en naar de cavernes vervoerd. De 

tankwagens worden bestuurd door vrachtwagenchauffeurs die ingehuurd worden door Argos. Er 

is dus geen eigen personeel van AkzoNobel aanwezig bij de verlading van gasolie. Er zal daarom 

hooguit één persoon aanwezig zijn tijdens de verlading. Bij een grote transportbehoefte kan de 

nood dermate hoog zijn dat transport 24 uur per etmaal, 7 dagen per week, plaats moet vinden. 

 
1.2.5 Overzicht gebiedsverantwoordelijkheden van de  verschillende inrichtinghouders*  

De cavernes zijn gelegen op bedrijventerrein Marssteden. Hier bevinden zich diverse inrichtingen. 

Op de kaart in bijlage 9 is een luchtfoto met de verschillende inrichtinghouders opgenomen. 

 
1.2.6 Algemeen overzicht van processen en activitei ten, en onderlinge samenhang van 

installaties * 

AkzoNobel wint zout uit ondergrondse zoutlagen door middel van oplosmijnbouw. Dit houdt in dat 

water via een boorgat in de ondergrondse zoutlaag geïnjecteerd wordt waardoor het zout oplost. 

De pekel, water waarin zout is opgelost, wordt via een ander boorgat weer omhoog gepompt en 

naar de indampingsfabriek van AkzoNobel gevoerd. Hierdoor ontstaan in de zoutlaag 

ondergrondse holtes (zoutcavernes) op de plaats waar oorspronkelijk het zout zat. Deze holtes 

zijn, nadat het zout is gewonnen, geschikt voor de opslag van vloeibare producten. 

De aanvraag betreft de verandering van pekelwinning naar de opslag van gasolie in de 

bestaande zoutcavernes. De gasolie zal door middel van transport per as van de Petroleumhaven 

in Hengelo (Ov) naar de boorputten van de zoutcavernes worden getransporteerd.  
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Daar zal de gasolie door middel van een pomp in de verschillende zoutcavernes worden 

gebracht. De pekel die daardoor uit de caverne gedrukt wordt, wordt afgevoerd via het 

pekelnetwerk van AkzoNobel. De opgeslagen olie wordt, op het moment dat deze nodig is, weer 

door de pekel uit de caverne gedrukt en door middel van transport per as getransporteerd, terug 

naar de haven of direct naar een klant. Dit kan bijvoorbeeld zijn ten tijde van een oliecrisis, aan 

het eind van een periode van langdurige prijsstijging (waardoor de eerder opgeslagen olie meer 

waard is geworden) of als door verandering van de productspecificaties de opgeslagen 

hoeveelheid olie ververst moet worden. 

Om de cavernes met gasolie te vullen en te legen zullen er per jaar maximaal 27.500 

vervoersbewegingen plaatsvinden tussen de Petroleumhaven in Hengelo (Ov) en de 

zoutcavernes op industrieterrein De Marssteden in Enschede, waarbij wordt opgemerkt dat één 

vrachtwagen tot twee vervoersbewegingen leidt. Voor dit maximale aantal vervoersbewegingen 

zijn in het MER de milieueffecten bepaald. Tevens zijn in het MER de effecten bepaald van een 

gemiddeld scenario van 21.000 vervoersbewegingen per jaar. Hoe reëel dit gemiddelde scenario 

is of dat het gemiddelde lager uitvalt, bijvoorbeeld doordat er minder vaak ververst hoeft te 

worden of gedurende lange tijd geen sprake is van een oliecrisis of van stijgende olieprijzen, is op 

voorhand niet te zeggen. Voor een nadere onderbouwing van het aantal vervoersbewegingen 

wordt verwezen naar het vervoersplan in bijlage 8. 

 
1.3 Beschrijving van de omgeving 
 
1.3.1 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties met afs tanden tot omliggende 

woonkernen en buurbedrijven * 

 

In bijlage 2 is een kaart opgenomen waarop omliggende woonkernen zijn afgebeeld. In 

onderstaande tabel wordt de afstand van de woonkern tot de cavernes getoond. 

 

 
Tabel 1.3 Overzicht relevante woonkernen nabij cave rnes 

 

Woonkern Afstand eerste bebouwing tot de 

inrichting 

Geschat aantal inwoners 

Boekelo 800 m 2.500 

Enschede 1.500 m 158.000 

Hengelo 4.500 m 81.000 

 

Op de kaart in bijlage 9 is een luchtfoto met buurbedrijven opgenomen. 

 
1.3.2 Actuele topografische kaart * 

Bijlage 3 van dit VR geeft de topografische ligging (schaal 1:25.000) van de inrichting weer.  
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1.3.3 Indicatie van aanwezige personen naar aantal en gebied buiten de inrichting * 

Indicatie van de aanwezige personen naar aantal en gebied buiten de inrichting die kunnen 

worden blootgesteld aan de effecten van zware ongevallen, is indicatief aangegeven in paragraaf 

1.3.1. In deze paragraaf is beschreven hoeveel mensen in de directe omgeving van de cavernes 

werken en hoeveel mensen in de nabijgelegen woongebieden kunnen verblijven. 

Ten behoeve van de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) is een meer gedetailleerde 

populatieverdeling gemaakt. De QRA is opgenomen in bijlage 4. 

 
1.3.4 Kwetsbare natuurobjecten en natuurwaarden bin nen de invloedssfeer van de 

inrichting * 

Effecten op natuurwaarden kunnen veroorzaakt worden door verzuring en vermesting (door 

stikstofdepositie), geluid, licht, trillingen en optische verstoring (door toename in 

vervoersbewegingen). In figuur 1.2 is de ligging van Natura 2000-gebieden, Beschermde 

Natuurmonumenten en de Ecologische hoofdstructuur weergegeven. Op voorhand zijn effecten 

door de gasolieopslag en het transport van de petroleumhaven naar de zoutcavernes op drie 

beschermingsregimes niet uit te sluiten: 

1. Natuurbeschermingswet 1998  

2. Flora en Faunawet  

3. Ecologische hoofdstructuur 
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Figuur 1.1 Begrenzing EHS, Beschermde natuurmonumen ten en Natura2000-gebieden rondom 

plangebied 

 

Ad 1.  

Effecten op Natura2000-gebieden kunnen vanwege de afstand in dit project alleen veroorzaakt 

worden door stikstofdepositie vanuit het transport van gasolie. Stikstofdepositieberekeningen 

tonen aan dat de afstand tussen de routes en de beschermde Natura2000-gebieden dermate 

groot is, dat effecten op stikstofgevoelige vegetaties op voorhand uit te sluiten zijn. 

 

Ad 2. 

De opslag van gasolie in de zoutcavernes leidt niet tot een overtreding van een verbodsbepaling 

uit de Flora- en faunawet. De functionaliteit van de gebieden rondom de vulpunten van 

zoutcavernes verandert niet door het initiatief.  

 

Ad 3.  

De opslag van gasolie in de zoutcavernes en het hiervoor benodigde transport levert geen direct 

oppervlakteverlies op binnen de EHS, aangezien het bedrijventerrein geen onderdeel uitmaakt 

van de EHS en voor transport gebruik gemaakt wordt van bestaande wegen. De toename van 

vervoersbewegingen is dermate beperkt dat dit geen grote gevolgen heeft voor de wezenlijke 

waarden en kenmerken van de EHS. Slechts voor amfibieën en reptielen kan een beperkt effect 

niet zondermeer worden uitgesloten, zodat uitgegaan kan worden van een klein (versnipperend) 

negatief effect op de EHS. 
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1.3.5 Afwatering van het gebied en waterstromen in het gebied * 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

De locaties waar de gasolie in de cavernes wordt gebracht zijn gelegen op het bedrijventerrein 

De Marssteden. Dit terrein is voormalig agrarisch terrein. De bodemgesteldheid is geschikt voor 

industrieel gebruik. Rond de putlocaties zijn in het verleden verschillende bodemonderzoeken 

uitgevoerd. Uit de bodemonderzoeken is gebleken dat er geen stoffen in concentraties boven de 

streefwaarden zijn aangetroffen. 

 

Het grondwater binnen de gemeente Enschede wordt aangetroffen vanaf een diepte van  

0,5 meter tot 3 meter beneden het maaiveld. Op enkele plekken binnen de gemeente is het 

grondwater op nog een grotere diepte aanwezig. Dit zijn voornamelijk gebieden die in het 

verleden zijn opgehoogd. De gemeente Enschede heeft enkele problemen met een matige tot 

slechte grondwaterkwaliteit in het stedelijke gebied. Het grondwater is op diverse locaties licht tot 

sterk verontreinigd met stoffen die gerelateerd kunnen worden aan de historie van de stad.  

 

Binnen De Marssteden zijn twee waterlopen (beken) aanwezig, die in het bezit zijn van het 

waterschap.  

 

Effecten 

De effecten op bodem en grond- en oppervlaktewater zijn op drie criteria getoetst: 

1. Risico’s op bodemverontreiniging van het bovengrondse deel in de installatie: 

• Bij reguliere bedrijfsvoering 

• Bij calamiteiten 

2. Bodembewegingen bij olieopslag 

3. Effect op de diepere ondergrond 

 

Ad 1. 

Bij het overpompen van de gasolie in en uit de zoutcavernes kan in theorie lekkage optreden van 

gasolie. Dit kan leiden tot een verontreiniging van de bodem, het grondwater en/of het 

oppervlaktewater. Dit betreft dus een operationeel risico. Daarnaast is het theoretisch mogelijk 

dat, als de olie in de caverne opgeslagen zit, er lekkage optreedt via de boorgatafwerking van de 

olieput. Dit is dus een risico als e.e.a. in ruste is (opslagfase). 

 

Eventuele lekkage naar de bovengrond kan uitsluitend via het olieboorgat plaatsvinden; het 

pekelboorgat is geheel gevuld met pekel en hier kan in geen enkele omstandigheid olie uitkomen.  
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De maximale uitstroom uit een olieopslagcaverne bij kapotgaan van de olieboorgatafsluiter 

bedraagt ruim 200 m3 en wordt veroorzaakt door twee aspecten: 

• Het dichtheidsverschil tussen de pekel in de pekelbuis en de olie in de oliebuis, waardoor de 

olie uit de olieput geperst wordt en het pekelniveau in de pekelbuis daalt, totdat het gewicht 

van de pekel in de pekelbuis gelijk is aan het gewicht van de olie in de oliebuis 

• De uitzetting van de olie, de pekel en het zout door het afnemen van de overdruk 

 

Beschouwing 

Tijdens operatie wordt olie vanuit de cavernes, via de pompinstallatie in een tankwagen gepompt, 

of wordt olie vanuit een tankwagen via de pompinstallatie de caverne ingepompt. Tussendoor zijn 

er perioden dat er geen activiteit plaatsvindt, bijvoorbeeld tussen twee tankwagens in of omdat 

het voor kan komen dat er ’s nachts niet of minder gevuld of geleegd wordt. Ook deze periodes 

worden echter tot de operationele fase gerekend. De operationele fase kenmerkt zich door het 

feit dat de pompinstallatie dan naast de olieput geplaatst staat en op de olieput is aangesloten. 

 

Lekkage van olie kan theoretisch op verschillende plekken en tijdens verschillende activiteiten 

van het vul- of leegproces optreden. De belangrijkste gevaren in de operationele fase zijn: 

• Het losraken van de verbinding tussen olieput en pompinstallatie of tussen pompinstallatie en 

vrachtwagen, of beschadiging van een van deze pijpen of slangen 

• Een aanrijding van een vrachtwagen met de tankwagen en/of met de pompinstallatie en/of 

met de olieput 

• Vandalisme met beschadiging van een aansluiting, een slang of de olieput tot gevolg 

• Beschadiging van de olieput door een niet-catastrofale gebeurtenis (zoals corrosie) 

 

In het ontwerp zijn diverse barrières opgenomen die de kans op het ontstaan van een lekkage 

tijdens dit vulproces tot een verwaarloosbaar risico minimaliseren, gebruikmakend van de best 

beschikbare technieken (BBT). Veel van deze barrières zijn afkomstig uit de olie-industrie, waar 

gewerkt wordt met hogere drukken, onder zwaardere omstandigheden en met grotere volumes. 

Daarnaast wordt gewerkt conform de geldende wet- en regelgeving zoals de ‘Nederlandse 

Richtlijn Bodembeschermende activiteiten (NRB)’.  

 

In de opslagfase bevindt de olie zich in de caverne en vormt het boorgat de verbinding naar de 

bovengrond. In deze situatie is er geen pompinstallatie aanwezig. Eventuele ondergrondse 

lekkages worden beschouwd in hoofdstuk 3 van bijlage bodem, grondwater & ondergrond van het 

MER. 

De belangrijkste gevaren in de opslagfase zijn: 

• Een aanrijding van een vrachtwagen met de olieput 

• Vandalisme met beschadiging van de olieput tot gevolg 

• Beschadiging van de olieput door een niet-catastrofale gebeurtenis (zoals corrosie) 
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Ook hiervoor zijn diverse barrières opgenomen die de kans op het ontstaan van een lekkage in 

de opslagfase tot een verwaarloosbaar risico minimaliseren, gebruikmakend van de best 

beschikbare technieken (BBT). 

 

Hieronder benoemen we de belangrijkste barrières en maatregelen die getroffen worden. 

Sommige hiervan hebben een functie in zowel de operationele als de opslagfase, andere alleen 

in een van beide fases. 

 

Afsluiting energietoevoer 

In de opslagfase is de pekelput vijfvoudig afgesloten van de pekeltoevoer: 

• Middels twee, dubbeluitgevoerde, afsluiters (waarvan telkens één handmatig en één 

automatisch) 

• Middels één extra handmatige hoofdafsluiter 

 

Het afsluiten van de pekeltoevoer limiteert de olie-uitstroom uit de olieput tot de hoeveelheid die 

er door het dichtheidsverschil tussen pekel en olie en door het uitzetten van de olie door de 

drukafname uit kan komen, namelijk ca. 200 m3.  

In de operationele fase, waarin tijdens vullen en legen van de caverne de handmatige afsluiters 

aan de pekelzijde open moet staan, zijn er nog altijd twee automatische afsluiters aan de 

pekelzijde actief. Omdat dit in deze situatie een vermindering van het aantal beveiligingen betreft, 

zijn in die situatie aan de oliezijde diverse éxtra beveiligingen ingesteld. 

 

Volledig onder maaiveld gelegen boorgatafwerking 

De olieboorput wordt in een verdiepte boorkelder aangelegd die geheel beneden maaiveld 

gelegen is. Deze kelder zal een grootte krijgen van circa 4 x 4 x 3 meter (lengte x breedte x 

hoogte) en zal worden afgedekt met een betonnen plaat. Dit beschermt de olieput tegen externe 

gevaren, zoals aanrijding door een vrachtwagen, vandalisme en weersinvloeden. Bovendien 

wordt de boorkelder vloeistofdicht afgewerkt, zodat eventuele langzame lekkage opgevangen kan 

worden. Het volume van bijna 50 m3 biedt in het geval van lekkage, een tijdelijke barrière tegen 

uitstroom naar de omgeving. 

 

Afsluiters op olie- en pekelput en op de pompinstal latie 

Zowel op de pekelput als op de olieput bevinden zich twee dubbeluitgevoerde, afsluiters 

(waarvan telkens één handmatig en één automatisch). Ook op de pompinstallatie, die aan de 

olieput wordt aangesloten ten behoeve van het vul- en leegproces, bevindt zich één 

dubbeluitgevoerde, afsluiter (waarvan ook weer één handmatig en één automatisch). De 

handmatige afsluiters aan de pekelzijde mogen pas worden geopend na correcte aansluiting van 

de pompinstallatie. 
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Hekwerk in de operationele fase 

In de operationele fase, dus als de pompinstallatie geplaatst is, staat er om de pompinstallatie en 

de olieput een hekwerk heen dat de installatie en de put extra beschermd tegen vandalisme. 

 

Continue drukmetingen 

Op diverse plekken, zowel op de pekelput als op de olieput, vinden continue drukmetingen plaats. 

Druksensoren zijn verbonden met de automatische afsluiters om in geval van een sneller dan 

toegestane drukval de automatische afsluiters te sluiten. 

 

Gevoelige lekdetectie nabij de olieput 

Zoals gezegd is de olieput volledig beneden maaiveld gelegen in een verdiept aangelegde 

boorkelder. Deze wordt voorzien van gevoelige lekdetectie, zodat de geringste hoeveelheid olie 

die via de olieput of een aansluiting daarop op de grond lekt gedetecteerd wordt en alarmerend 

werkt. Dit is met name van belang voor vroege detectie van lekkage door corrosie of een andere 

niet-catastrofale beschadiging van de olieput. 

 

Strenge procedures m.b.t. aansluiting en bediening 

Voor het aansluiten van de pompinstallatie op de olieput en het openen van handmatige afsluiters 

gelden strikte procedures. Deze handelingen mogen uitsluitend door AkzoNobel operators 

worden uitgevoerd. Chauffeurs van de olietankwagens zijn uitsluitend bevoegd om hun 

tankwagen aan te sluiten op de pompinstallatie en vervolgens via het bedieningspanneel het 

vullen of legen van hun tankwagen in gang te zetten. 

Tijdens langere periodes dat er, tijdens de vul- of leegfase, niet daadwerkelijk gevuld of geleegd 

wordt, dienen de handmatige afsluiters door AkzoNobel personeel gesloten te worden. 

 

Noodstop ten behoeve van afsluiting 

Bij het bedieningspaneel bevindt zich een rode noodknop waarmee de automatische afsluiters, 

zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, afgesloten kunnen worden. 

 

Videotoezicht tijdens operatie 

Tijdens het vullen en legen is er permanent videotoezicht vanuit de controlekamer van de 

AkzoNobel-fabriek in Hengelo. Vanuit daar kunnen in geval van nood de automatische afsluiters, 

zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, op afstand afgesloten worden. 

 

Als een eventuele lekkage niet tijdig wordt opgemerkt (en gesaneerd) dan zal er gasolie op het 

maaiveld terecht komen en zal dit leiden tot een bodemverontreiniging. In de bodem stopt de 

neerwaartse infiltratie van de gasolie nabij de grondwaterstand omdat het daar een drijflaag 

vormt. Dit komt door het lage gewicht van de gasolie (circa 0,85 kg/l). Er vindt op dat moment 

verspreiding van grondwaterverontreiniging plaats via twee routes: 
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• Gasolie: als drijflaag zal de pure gasolie meebewegen met de gradiënt van het freatisch 

grondwaterniveau in de richting van topografisch lager gelegen gebieden. Voor 

‘De Marssteden’ is dit overwegend in westelijke richting 

• Oplosproducten: Gedurende het transport door de ondergrond, zal een deel van de gasolie 

oplossen in het grondwater. Gasolie bestaat uit verschillende typen koolwaterstoffen, 

waaronder BTEX stoffen (Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xyleen). De BTEX-stoffen zijn 

toxisch en lossen relatief goed op in het grondwater 

 

Verontreiniging van het oppervlaktewater kan ontstaan als een drijflaag een watergang bereikt, 

als grondwater met oplosproducten opkwelt in een watergang of als er bij een bovengrondse 

lekkage gasolie op maaiveld afstroomt naar een watergang.  

 

De aard en omvang/concentraties van een eventuele bodem-, grondwater- en/of 

oppervlaktewaterverontreiniging is afhankelijk van een groot aantal onzekere factoren 

(zie kader 1 hieronder). Het is daarom niet mogelijk om hiervan een eenduidige schatting te 

geven. Wel is duidelijk dat de kans op een verontreiniging zeer gering is omdat wordt gewerkt 

conform de ‘Nederlandse Richtlijn Bodembeschermende activiteiten’ en de hiervoor beschreven 

barrières. Daarnaast geldt dat ‘De Marssteden’ niet zijn gelegen in een intrekgebied voor een 

drinkwaterwinning en dat er dus geen risico is op een eventuele verontreiniging van 

drinkwaterbronnen (zie figuur 2.6 Bijlage bodem, grondwater & ondergrond bij het MER).  

 

Kader 1 Factoren die de omvang van een verontreinigi ng bepalen 

De omvang van een eventuele bodem-, grondwater- en/of oppervlaktewaterverontreiniging wordt 

mede bepaald door: 

- Omvang van de lekkage 

- Al dan niet (deels) tijdig opmerken van de lekkage en saneren van de gelekte gasolie 

- Locatie van de lekkage op en/of naast vloeistofdichte vloer 

- Bovengrondse verspreiding (bijvoorbeeld over asfaltweg naar het riool) of infiltratie in de bodem 

- Diepte van de grondwaterstand 

- Lokale gradiënt van de grondwaterstand 

- Aanwezigheid van drainage 

- Afstand tot watergangen 

- Mate van afbraak 

 

Ad 2. 

Ondergrondse activiteiten kunnen leiden tot bodembewegingen (bodemdalingen en/of 

bodemtrillingen). Het opslagconcept gaat er vanuit dat de gasolie onder pekeldruk wordt 

opgeslagen, wat door eenvoudige technische maatregelen gerealiseerd kan worden. 
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Dit betekent dat de omstandigheden bij opslag van gasolie - de spanningsverdeling rondom de 

caverne - niet wezenlijk verschillen van de huidige situatie. Dit heeft tot gevolg dat ook de 

verwachtingen over de optredende bodemdaling gelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de fase ná 

gebruik voor opslag van gasolie. De gasolie zal vervangen worden door (verzadigde) pekel. Dit 

betekent dat de situatie vergelijkbaar wordt met die vóór de opslag van gasolie (de winning van 

steenzout).  

Daarnaast voldoen de geselecteerde cavernes aan alle criteria v.w.b. stabiliteit. Dit houdt onder 

andere in dat de cavernes volledig in de diepste zoutlaag liggen en dus een dik zoutdak hebben 

dat bestaat uit de andere zoutlagen, dat de cavernes minder hoog zijn uitgeloogd dan voor 

zoutwinning was toegestaan en dat de cavernes voldoende afstand hebben tot naastgelegen 

cavernes. 

Bovenstaande betekent dat het optreden van bodembewegingen als gevolg van de opslag van 

gasolie niet verwacht wordt.  

 

Ad 3.  

Vanuit de caverne en het boorgat kan er gasolie lekken naar de ondergrond.  

In de cavernes is op dit moment al een olielaagje aanwezig. Dit oliedak regelt de hoeveelheid op 

te lossen zout en de richting waarin de caverne zich ontwikkelt. In de caverne is nu dus al olie 

aanwezig als mijnbouwhulpstof. Het totale volume olie bij een volgroeide caverne is maximaal 

100 m3, dit is een olielaag van circa 1 à 2 cm. 

 

Vijf relevante lekscenario’s (zie MER)1 zijn onderscheiden. De plekken waar deze lekkages 

kunnen ontstaan zijn weergegeven in figuur 1.1 (nummers corresponderen met nummers in 

figuur 1.1): 

1. Vrijkomen van gasolie vanwege een flux door de caverne wanden 

2. Vrijkomen van gasolie vanwege een flux door de caverne vloer 

3. Lekkage van gasolie vanwege een flux door het dak van de caverne 

4. Lekkage van gasolie vanwege een flux door ‘casing’ en door ‘casingshoe’ 

5. Lekkage van gasolie vanwege een flux door aanwezige breuken of scheuren 

 

De belangrijkste barrières die lekkage vanuit de caverne en het boorgat tegengaan, zijn: 

• Het uitvoeren van uitgebreide tests om de integriteit van het boorgat te garanderen 

• Monitoring van de druk en het olie-pekelniveau 

• Monitoring van de (ongewenste) aanwezigheid van olie in de buitenruimte (annulus) van het 

boorgat 

                                                        
1 Van de volgende drie lekscenario’s wordt door Deltares geconcludeerd dat deze geen wezenlijke risico’s met zich meebrengen: 
kruip van zout, temperatuureffecten en flux door de put (afdichtingen). Deze drie scenario’s worden hier verder buiten beschouwing 
gelaten 
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• De strenge caverneselectie waar deze cavernes aan zijn onderworpen (stabiliteit, 

afwezigheid van doorlatende breuken, voldoende dik zoutpakket, voldoende dik zoutdak,  

et cetera) 

 

De belangrijkste maatregelen die in het geval van lekkage vanuit de caverne en het boorgat de 

effecten minimaliseren, zijn: 

• Het repareren van een eventueel lek in het boorgat, gevolgd door uitgebreide tests om de 

integriteit van het boorgat te garanderen 

• De (tijdelijke of definitieve) verwijdering van de olie uit de caverne 

• De afwezigheid van drinkwateronttrekkingen in de nabijheid 

• De grote diepte waarop de olie is opgeslagen en de aanwezigheid van dikke, 

waterscheidende lagen tussen de zoutlaag waarin de cavernes zich bevinden en de 

watervoerende lagen die worden gebruikt voor wateronttrekking of in verbinding staan met 

het grond- en oppervlaktewater 

 

De Bowtie, de lekkageoorzaken, de barrières, de monitoringssystemen, de gevolgen en de 

beheersmaatregelen zijn allemaal uitgebreid beschreven in het Risicobeheersplan, dat deel 

uitmaakt van het Opslagplan dat door Staatstoezicht op de Mijnen wordt beoordeeld. 

 

De omvang van indringing van gasolie in de cavernewanden hiervan wordt door Deltares 

conservatief ingeschat op 20 cm in 20-30 jaar. Mogelijk echter ligt de permeabiliteit een factor 

100 lager want de porositeit van het Rötzout ter plaatse is zeer laag.  

Opgemerkt wordt dat niet kan worden uitgesloten dat er gasolie achterblijft in de van nature zeer 

zuivere zoutformaties. Op zichzelf kleven hier geen bezwaren aan. Het zou kunnen dat op 

termijn, door voortschrijdend inzicht in ondergrondse mijnbouwtechnieken, het winnen van zout 

weer opportuun wordt in de cavernes die gebruikt zijn voor de opslag van gasolie. In dat geval zal 

er tijdens de opstart van de productie een zoutlaag worden opgelost die gasolie bevat. Het betreft 

echter eenzelfde soort gasolie die op dit moment wordt gebruikt in de reguliere zoutwinning. Ook 

tijdens de huidige bedrijfsvoering treedt er soms ondergrondse vermenging op van de verzadigde 

pekelvloeistof en de gasolie die wordt gebruikt. De techniek is er echter op gericht om deze twee 

stoffen weer volledig van elkaar te scheiden voordat de pekel naar boven wordt gepompt. Door 

de inrichting van de caverne verzamelt alle gasolie zich namelijk boven in de cavernes en komt er 

geen gasolie mee naar boven. De verspreiding van gasolie in de zoutlagen kan dus wel in zekere 

mate optreden, een negatief effect op de bruikbaarheid en kwaliteit van de zoutvoorraad komt er 

echter niet uit voort. 
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Figuur 1.1 Schematisch overzicht van mogelijke lekk ages 

 

Tabel 1.4 licht de lekscenario’s en de kans hierop zoals beoordeeld door Deltares nader toe. 
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Tabel 1.4 toelichting lekscenario’s 

 

Lekscenario (zie 

bovenstaand figuur) 

Toelichting Indicatie van de kans op vrijkomen of lekkage  

1) Vrijkomen van gasolie 

vanwege een flux door de 

caverne wanden 

Zoutformaties worden in de literatuur 

gekenmerkt als niet doorlatend voor 

aardolieproducten. Enige permeabiliteit 

lijkt echter niet te kunnen worden 

uitgesloten. 

Deltares verwacht dat de gasolie in zeer beperkte 

mate vanuit de caverne in de cavernewand kan 

binnendringen (maximaal met 1 cm per jaar). 

2) Vrijkomen van gasolie 

vanwege een flux door de 

caverne vloer 

Bij een vulling van de caverne met 

gasolie blijft er een percentage pekel 

achter (5-20 %). Gegeven de lagere 

dichtheid van de gasolie (0.85g/cm3) en 

de hogere dichtheid van de pekel 

(1.2g/cm3), zal de gasolie niet in contact 

kunnen komen met de vloer van de 

caverne. 

Nihil. 

3) Lekkage van gasolie 

vanwege een flux door het 

dak van de caverne 

Dit kan plaatsvinden als door instabiliteit 

van de caverne scheuren in het dak 

ontstaan waarlangs gasolie uit de 

caverne kan ontsnappen.  

Uiteraard is de permeabiliteit zoals 

benoemd in lekscenario 1 hier ook van 

toepassing. 

Zeer gering vanwege de dikte van de zoutlagen 

boven de caverne. 

Deltares verwacht dat de gasolie in zeer beperkte 

mate vanuit de caverne in de cavernewand kan 

binnendringen (maximaal met 1 cm per jaar). 

4) Lekkage van gasolie 

vanwege een flux door 

‘casing’ en door 

‘casingshoe’ 

Dit risico is afhankelijk van de kwaliteit 

van de casing en cementatie (in het 

boorgat). 

Zeer gering omdat de integriteit van de cementatie 

en casing goed gekwantificeerd kan worden door 

algemeen geaccepteerde testen met betrouwbare 

resultaten zoals blijkt uit de toepassing ervan bij de 

opslagactiviteiten in onder andere Duitsland. 

5) Lekkage van gasolie 

vanwege een flux door 

aanwezige breuken of 

scheuren 

Dit kan optreden als er een breuk door 

de caverne loopt en deze breuk 

permeabel is. 

Zeer gering omdat er in de zoutlaag geen breuken 

zijn aangetroffen (de breuken die zijn aangetroffen 

in de lagen onder en boven de zoutlaag lopen niet 

door tot in de zoutlaag). 

 

Daarnaast geldt dat de aanwezige breuken in 

Twente slecht doorlatend zijn in verband met het 

vele voorkomen van zout en kleisteenlagen ter 

hoogte van de breuken.  
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Beoordeling 

• Risico op bodemverontreiniging vanuit bovengrondse installaties tijdens reguliere 

bedrijfsvoering: verwaarloosbaar (= neutraal) 

• Risico op bodemverontreiniging bij een bovengrondse calamiteit: licht negatief 

• Bodembewegingen bij opslag van gasolie: neutraal 

• Effect op de diepere ondergrond: neutraal 

 
1.3.6 Mogelijke gevaren van buiten de inrichting, d ie op de inrichting effect kunnen 

hebben * 

 
1.3.6.1 Inleiding 

Mogelijke gevaren van buiten de inrichting zijn te onderscheiden in rampen / incidenten bij 

buurbedrijven in de directe omgeving van de inrichting, incidenten op de (vaar)wegen in de 

nabijheid van de inrichting en natuurrampen. Daarnaast zijn er nog een aantal algemene gevaren 

van buiten de inrichting geïdentificeerd. Deze gevaren kunnen van invloed zijn op de activiteiten 

van de inrichting. In de navolgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. De informatie is 

afkomstig van de Risicokaart (www.Risicokaart.nl). 

 
1.3.6.2 Nabij gelegen inrichtingen 

In bijlage 5 is een uitdraai van de risicokaart van de Provincie Overijssel opgenomen. Op deze 

kaart zijn de risicovolle inrichtingen en andere risicovolle bronnen in de omgeving van de 

cavernes weergegeven. Er wordt vanuit gegaan dat de risicokaart up-to-date is. 

  

In onderstaande tabel zijn de risicovolle bedrijven / activiteiten in de omgeving van de 

opslagcavernes opgenomen. Naar verwachting zal een ongeval/incident bij deze bedrijven geen 

effect hebben op de cavernes. 

 

 
Tabel 1.5 Overzicht effectafstanden gewonden van ov erige inrichtingen 

 

Naam inrichting 10 -6 contour  Naam installatie Effectafstand 1 % letalit eit 

Grolsche bierbrouwerij 

Nederland BV 

75 m Ammoniak koelinstallatie 0 m 

Norit procestechnology 

Holding BV 

0 m PGS 15 opslag 500 m 

Vinepa BV/Scorpion 

Nederland BV 

135 m PGS 15 opslag 300 m 

Van der Wurp B.V. 0 m Vuurwerkopslag 20 m 
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1.3.6.3 Transport gevaarlijke stoffen nabij de cave rnes 

Op korte afstand ten zuiden van de cavernes ligt de snelweg A35 waarover gevaarlijke stoffen 

worden vervoerd en ten zuid-oosten een hogedruk aardgasleiding van de N.V Nederlandse 

Gasunie.  

 
1.3.6.4 Natuurrampen  

De cavernes bevinden zich in een gebied waar de kans op een natuurramp (overstroming, 

natuurbrand) nihil is. 

 
1.4 Beschrijving van de organisatie 
 
1.4.1 Plaats binnen organisatie waarvan de inrichti ng deel uit maakt 

 
1.4.2 Ervaring en ontwikkeling van de totale organi satie ten aanzien van de beheersing 

van zware ongevallen 

 
1.4.3 Beschrijving van de organisatorische eenheden binnen de inrichting 

 
1.4.3.1 Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdhede n ten aanzien van preventie en 

beheersing van zware ongevallen 

 
1.4.4 Indicatie van aantal personen per genoemde ee nheid 

 
1.5 Veiligheidsmanagementsysteem 
 
1.5.1 Preventiebeleid 

 
1.5.2 Beschrijving van de essentiële punten per VBS-e lement  

 
1.5.3 Overzichtstabel van procedures per VBS-element  

 
1.5.4 Relatie met andere managementsystemen 

 
1.6 Voorzienbare gevaren, algemene voorzieningen, n oodorganisatie en 

noodvoorzieningen 
 
1.6.1 Beschrijving van de voorzienbare gevaren 

 
1.6.2 Overzicht of beschrijving van de generieke ma atregelen die voor de diverse directe 

oorzaken zijn getroffen 

 
1.6.3 Beschrijving intern noodplan 
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1.6.3.1 Scenario’s waarvoor een intern noodplan is opgesteld 

  
1.6.3.2 Wijze van alarmering en opschaling 

 
1.6.3.3 Wijze van registratie / bescherming van aan wezigen op de inrichting 

 
1.6.3.4 Wijze van beschikbaar hebben van benodigde gegevens van aanwezige gevaarlijke 

stoffen 

 
1.6.3.5 Opkomst en inzetgegevens 

 
1.6.3.6 Wijze van oefenen, intern en met externe di ensten 

 
1.7 Begrippen- en afkortingenlijst 
Een begrippenlijst is opgenomen in bijlage 11. 
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2 Proces- en installatiebeschrijvingen  

2.1 Procesbeschrijving 
 
2.1.1 Logistieke processen binnen de inrichting * 

In paragraaf 1.2.6 zijn de logistieke processen binnen de inrichting reeds beschreven. 

  
2.1.2 Niet van toepassing * 2 

 
2.1.3 Algemene beschrijving logistieke processen * 

Zie paragraaf 2.1.1. 

 
2.1.4 Het verloop * 

Zie paragraaf 2.1.1. 

 
2.1.5 Aantal interne transportbewegingen * 

Ten tijde van het gebruik en beheer van de zoutcavernes voor de gasolieopslag wordt gasolie in 

de zoutcavernes ingebracht en er weer uitgehaald. Gemiddeld vinden er per jaar 21.000 

verkeersbewegingen plaats (10.500 haven � cavernes, 10.500 cavernes � haven). 

 

Maximale intensiteit 12 vervoersbewegingen per uur (6 vol, 6 leeg). Logistiek proces is fysiek 

gelimiteerd tot deze 12 vervoersbewegingen per uur. Bij een grote transportbehoefte kan de nood 

dermate hoog zijn dat transport 24 uur per etmaal, 7 dagen per week, plaats moet vinden. In de 

onwaarschijnlijke situatie dat tijdens een piekjaar alle 27.500 bewegingen achter elkaar 

plaatsvinden wordt er 95 dagen lang, 24 uur per dag gereden. De overige 270 dagen van dat jaar 

vinden er geen vervoersbewegingen plaats. In het vervoersplan in bijlage 8 staat een nadere 

onderbouwing van het aantal transportbewegingen. 

 

Binnen een relatief kort tijdsbestek, gedurende enkele maanden (afhankelijk van volume van de 

betreffende caverne), zal de caverne worden gevuld met gasolie. Vervolgens zullen er gedurende 

een periode van meerdere jaren alleen beperkt, niet continue, activiteiten op de locatie worden 

uitgevoerd, zoals onderhoud en metingen. 

 

 

 

                                                        
2 Paragraaftitel in VR checklist PGS 6 
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2.1.6 Plaatsen met verhoogd gevaar * 

Het vullen en legen van de cavernes brengt een verhoogd gevaar met zich mee. De risico’s van 

het vullen en legen van de cavernes hebben te maken met de verladingsactiviteiten. Deze vinden 

plaats bij de te gebruiken cavernes en bestaan uit de volgende onderdelen:  

• Tankwagens 

• Pompinstallatie 

• Leidingwerk van tankwagen naar pomp en pomp naar caverne 

 
2.1.7 Relevante equipement * 

Voor het transport van de gasolie worden tankwagens gebruikt met een inhoud van 40 m3. 

 
2.2 De installatie en de lay out 
 
2.2.1 Plattegrond van het bedrijf* 

Voor een plattegrond van de inrichting wordt verwezen naar de tekening in bijlage 6. Voor 

specifieke tekeningen van de cavernes en zouthuisjes dienen de tekeningen in bijlage 1. 

 
2.2.2 Opgeslagen hoeveelheden (volgens vergunningaa nvraag)* 

Het volume van de, voor gasolieopslag, geschikte cavernes ligt tussen de 100.000 m3 en 350.000 

m3 per caverne. De cavernes zullen echter niet geheel gevuld worden met gasolie. Er zal altijd 

een nader te bepalen percentage pekel in de caverne blijven zitten. Het beoogde opslagvolume in 

één caverne is gemiddeld 150.000 m3. Er zullen vijf cavernes in gebruik worden genomen. De 

totale opgeslagen hoeveelheid komt daarmee maximaal op 750.000 m3. 

 
2.2.3 Beschrijving magazijnen en brandcompartimenten * 

Deze paragraaf is specifiek voor bedrijven met een PGS 15 opslagvoorziening en kan niet 

worden toegepast op de gasolieopslag in cavernes. 

 
2.2.4 Beschrijving aanwezige vervoersverpakkingen* 

De gasolie wordt vervoerd in tankwagens die voldoen aan de ADR. 

 
2.3 Het Veiligheidsmanagement systeem 
 
2.4 Gevaren en Maatregelen 
 
2.4.1 Specifieke gevaren van de opslag 

 
2.4.2 Specifieke gevaren verbonden aan de installat ie 

 
2.4.3 Type schade effecten 

 



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R001-1210676RUD-rvb-V02-NL 

  
 

Veiligheidsrapportage gasolieopslag in zoutcavernes 

 

39\56 

2.4.4 Mogelijke omvang van deze schade effecten 

 
2.4.5 De gevarenzones van de installatie met betrekk ing tot ontploffingsgevaar 

 
2.4.6 Verdeling insluitsystemen 

 
2.4.7 Gevaarsinschatting van elk systeem 

 
2.4.8 Overwegingen voor de mate en type van beveili ging (LOD) 

 
2.4.9 Overzicht Installatiescenario’s 

 
2.4.10 Installatiescenario’s 
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3 Analyses en uitwerkingen 

3.1 Scenario’s van belang voor de bedrijfsbrandweer  
 
3.2 Informatie ter voorbereiding van rampenbestrijd ing * 
 
3.2.1 Beschrijving van de selectie van rampscenario’ s * 

Het doel van de rampscenario’s is om overheden inzicht te geven in de dynamiek van effecten 

ten gevolge van Loss Of Containment (LOC). Van belang is dat de dynamiek van de scenario’s, 

is uitgewerkt zodat tijd-ruimtefactoren van de overheidsmaatregelen kunnen worden afgestemd 

op de tijd-ruimte-ontwikkeling van de scenario-situatie. 

 

Bij de selectie van de rampscenario’s is gekeken naar de scenario’s met de potentieel grootste 

effecten, die als gevolg van de activiteiten bij de cavernes kunnen optreden in de categorieën 

brand, explosie, toxische wolk en milieuscenario. 

 
3.2.2 Rampscenario’s * 

De diverse scenario’s zijn in navolgende tabellen uitgewerkt volgens stramien van tabel 6.1 uit de 

PGS 6. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geselecteerde rampscenario’s. 

Tevens is aangegeven wat de grondslag is voor de keuze. Na het opstellen van het 

installatiescenario-document worden de rampscenario’s opnieuw beschouwd. 

 

 
Tabel 3.1 Overzicht rampscenario’s 

 

Ramp-

scenario  

Categorie Scenario Grondslag 

1 

 

Brand Plasbrand als gevolg van aanrijding 

tankauto tijdens lossing 

 

QRA. 

2 

 

Explosie (Bleve) Niet beschouwd.  

 

MSDS.  

Vlampunt is >56 °C. De kans dat er een 

(brandbare) damp ontstaat is daarmee nihil. 
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Ramp-

scenario  

Categorie Scenario Grondslag 

3 Toxische wolk Niet beschouwd. Handleiding risicoberekening bevi (Hari).  

De rookgassen moeten zich in de omgeving 

verspreiden. Vooral in het beginstadium van 

een brand vormen de toxische 

verbrandingsproducten een gevaar voor de 

omgeving. Echter moeten dan de 

verbrandingsgassen dan zodanig afkoelen 

(bijvoorbeeld door afkoeling aan de wanden 

en het dak in een opslagvoorziening) dat 

relatief koude verbrandingsgassen vrijkomen 

die laag bij de grond blijven hangen. Bij een 

meer ontwikkelde brand worden de 

verbrandingsgassen niet of nauwelijks meer 

afgekoeld en verspreiden deze hete gassen 

zich in verticale richting. Deze zogenaamde 

pluimstijging zorgt voor een aanzienlijke 

verdunning van de toxische concentraties op 

leefniveau. Bij buitenopslagen met een 

overkapping die verder grotendeels ‘open’ 

zijn, waarin de opgeslagen stoffen 

voornamelijk tegen de regen zijn beschermd, 

vindt nauwelijks afkoeling van 

verbrandingsgassen plaats en vormen om 

deze reden geen gevaar voor de omgeving. 

Hetzelfde geldt voor buitenopslagen zonder 

overkapping.  

4 Milieuscenario Niet beschouwd Het maximaal denkbare scenario is het 

volledig leegstromen van een tankwagen  

(40 m3) en gelijktijdig maximaal 205 m3 vanuit 

de caverne (door drukverschil). De 

opvangvoorzieningen waaronder de OBAS 

en de bufferende capaciteit van het riool, zijn 

voldoende om dit scenario te ondervangen. 

 

 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1210676RUD-rvb-V02-NL 

  
 

Veiligheidsrapportage gasolieopslag in zoutcavernes 42\56 

Tabel 3.2 Rampenscenario bij brand 

 

Beschrijving rampen 

scenario 

Informatie 

Scenario Als gevolg van een aanrijding door een andere tankauto scheurt de laadarm van de 

laadinstallatie. Indien er niet wordt ingegrepen door de operator zal de volledige 

inhoud van de tankwagen uitstromen. Vanwege de overdruk in de caverne stroomt 

er bij het falen van de losslang ook nog maximaal 205 m3 uit de caverne (uitgaande 

van het falen van alle automatische en handmatige afsluiters). De vloeistof zal dan 

uitstromen over het gehele verharde oppervlak van de laad- en losplaats. Grenzend 

aan de laad- en losplaats bevindt zich een straatkolk waar de overtollige vloeistof in 

afstroomt. Het verharde oppervlak is dan ook de maximale omvang van de 

plasbrand.  

Exacte locatie van LOC Laad- en losplaats nabij het zouthuisje 

LOC type Impact 

Gevaarlijke stof Gasolie (Diesel)  

Hoeveelheid Gehele inhoud vrachtwagen 40 m3 en maximale uitstroomhoeveelheid uit caverne 

van 205 m3. 

Fase van de vrijkomende stof Vloeistof 

Uitstroomcondities Atmosferische druk, 9°C 

Schade-effect (zonder 

preventieve en repressieve 

LOD’s) 

Plasbrand   

 

Weerstype D 5,0 m/s 

Weerstype F 1,5 m/s 

3 kW/m2 

32,5 m 

29,4 m 

10 kW/m2 

18,8 m 

14,8 m 

35 kW/m2 

2,7 m 

0,9 m 

Ontwikkelingstijd van het 

scenario 

Eerste LOC inclusief ontstaan van brand < 1 minuut 

Uitbreiding van brand over gehele inhoud vrachtwagen < 1 uur  

Methodiek van berekenen Safeti-NL versie 6.54 

Modellering van een plasbrand met in totaal de maximale omvang van het verharde 

oppervlak 

Mogelijke domino-effecten Uitbreiding van brand naar omliggende gebouwen en/of voertuigen. 
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3.2.3 Informatie voor de opstelling van rampbestrij dingsplannen door de overheid 

 
3.3 De kwantitatieve risicoanalyse (QRA) * 
Middels een kwantitatieve risicoberekening met het programma Safeti-NL zijn de externe 

veiligheidsrisico’s van de gasolieopslag in zoutcavernes, de voorgenomen activiteit van 

AkzoNobel, bepaald. 

 

Het voornemen om een aantal zoutcavernes in te zetten voor de opslag van gasolie, heeft tot 

gevolg dat er een aantal mogelijk risicovolle handelingen met gasolie uitgevoerd moeten worden. 

Dit betreft onder andere het verpompen van de gasolie van de vrachtwagens naar de caverne en 

andersom.  

 

Gasolie wordt niet gezien als een brandbare stof conform de risicoberekeningsmethodiek vanuit 

het BEVI. Er is echter besloten om de risico’s toch te berekenen en hierbij qua modelstoffen een 

worstcase aanname te doen. Er is om deze reden risico-overschattend gerekend met een 

brandbare vloeistof van categorie K2 in plaats van K3 waar gasolie onder valt. K2 heeft een 

vlampunt van maximaal 55°C. De ontstekingskansen zijn  hierbij hoger dan gasolie.  

 

De risico’s van het vullen en legen van de cavernes hebben te maken met de 

verladingsactiviteiten. Deze vinden plaats ter plaatse van de te gebruiken cavernes en bestaan uit 

de volgende onderdelen:  

• Tankwagens 

• Pompinstallatie 

• Leidingwerk van tankwagen naar pomp en pomp naar caverne 

 

Bekeken varianten 

3. Jaargemiddelde intensiteit van 10.500 beladen tankwagens 

4. Maximale jaarintensiteit van 13.750 beladen tankwagens 

 

In figuur 3.1 zijn de berekende plaatsgebonden risicocontouren weergegeven. De contouren zijn 

weergegeven rondom elke caverne en de activiteiten die hier plaats kunnen vinden. In de figuren 

zijn de rode contouren de PR 10-6 contour. Het verschil tussen beide varianten is zo gering dat 

het verschil tussen beide varianten op de gebruikte schaal niet zichtbaar is. Meer gedetailleerde 

resultaten leren dat in variant 1 de PR 10-6 contour op gemiddeld 24 meter vanaf het centrum van 

de pompinstallatie ligt en in variant 2 op gemiddeld 25 meter. 

 

Bij de plaatsing van de mobiele pompinstallatie en verladingsdock dient rekening gehouden te 

worden met de PR 10-6 contouren die voor beperkt kwetsbare objecten een richtwaarde betekent 

en voor kwetsbare objecten een grenswaarde. In de huidige berekeningen is de plaats van de 

verladingsactiviteiten direct boven de pomphuizen gekozen. In werkelijkheid kan er, rekening 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1210676RUD-rvb-V02-NL 

  
 

Veiligheidsrapportage gasolieopslag in zoutcavernes 44\56 

houdend met de beperkte lengte van de leidingen, nog geschoven worden met de exacte locatie. 

Gezien de beschikbare ruimte op het maaiveld boven de cavernes, is het ook ruimtelijk mogelijk 

om deze plaats zo te kiezen dat de 10-6 contour (in zowel variant 1 als 2), voor vier van de vijf 

cavernes, niet over (beperkt) kwetsbare objecten heen komt te liggen.  

 

Voor de meest noord-oostelijk gelegen caverne is er net onvoldoende ruimte om alle beperkt 

kwetsbare objecten buiten de 10-6 contour te houden. In figuur 4.2 is ingezoomd op deze locatie 

en is te zien dat een zeer klein deel van een bedrijfspand binnen de PR 10-6 contouren ligt. 

Gezien de aard van het pand (een beperkt kwetsbaar object), en het feit dat het pand maar met 

een heel beperkt deel in de 10-6 contour valt, is dit een vergunbare situatie. 

 

 

 
Figuur 3.1 PR contouren installaties en verladingen  variant 1 (rood = PR 10 -6) 
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Figuur 3.2 Plaatsgebonden risicocontouren rondom de  meest noordoostelijk gelegen caverne 

(afstand tussen de gridlijnen is 10 meter; rood = P R 10-6 voor variant 2 en oranje = PR 10-6 voor vari ant 1) 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico van de installaties en verladingsactiviteiten is eveneens berekend met Safeti-NL. 

Hierbij is de omgevingsbebouwing rondom de installaties gemodelleerd conform het 

bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot een uniform bezet gebied met een dichtheid van 

40 personen per hectare, conform de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, voor een 

industriegebied. De modellering van de omgevingsbebouwing loopt (ook conform het 

bestemmingsplan) over de verladingsactiviteiten en installaties.  

 

Deze modellering conform het bestemmingsplan heeft een overschatting van het groepsrisico tot 

gevolg. Er wordt namelijk modeltechnisch aangenomen dat het gebied van de pompinstallatie en 

lossing ook gebruikt wordt voor industriële activiteiten van derden. 

 

Uit de berekeningen is gebleken dat voor beide varianten niet meer dan zes slachtoffers kunnen 

vallen. Daarom is er geen sprake van een GR, want daarvan is pas sprake bij 10 slachtoffers of 

meer. In figuur 3.3 zijn de groepsrisicocurven van beide varianten opgenomen.  
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Hieruit blijkt dat er feitelijk geen sprake is van een groepsrisico omdat het hoogst aantal mogelijke 

slachtoffers onder de grens van een maatschappij ontwrichtend ongeval blijft (i.c. 10 slachtoffers). 

Zie figuur 3.3. 

 

 

 
Figuur 3.3 Groepsrisicocurve beide varianten 

 

Een achtergrondrapport van de QRA is opgenomen in bijlage 4 van dit VR. 

 
3.4 De milieurisicoanalyse  
 
3.4.1 Beschrijving MRA-oppervlaktewater * 

De MRA inclusief de standaardrapportage van Proteus is opgenomen in bijlage 10. Hierin staat 

informatie betreft de geselecteerde installaties, initiële uitstromingsscenario’s, kansen en 

vervolgscenario’s, omgevingsfactoren, modellering en risicopresentatie.  

 
3.4.2 Bodemrisico * 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

De locaties waar de gasolie in de cavernes wordt gebracht zijn gelegen op het bedrijventerrein 

De Marssteden. Dit terrein is voormalig agrarisch terrein. De bodemgesteldheid is geschikt voor 

industrieel gebruik.  
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Rond de putlocaties zijn in het verleden verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de 

bodemonderzoeken is gebleken dat er geen stoffen in concentraties boven de streefwaarden zijn 

aangetroffen. 

 

Het grondwater binnen de gemeente Enschede wordt aangetroffen vanaf een diepte van  

0,5 meter tot 3 meter beneden het maaiveld. Op enkele plekken binnen de gemeente is het 

grondwater op nog een grotere diepte aanwezig. Dit zijn voornamelijk gebieden die in het 

verleden zijn opgehoogd. De gemeente Enschede heeft enkele problemen met een matige tot 

slechte grondwaterkwaliteit in het stedelijke gebied. Het grondwater is op diverse locaties licht tot 

sterk verontreinigd met stoffen die gerelateerd kunnen worden aan de historie van de stad.  

 

Binnen De Marssteden zijn twee waterlopen (beken) aanwezig, die in het bezit zijn van het 

waterschap.  

 

Effecten 

De effecten op bodem en grond- en oppervlaktewater zijn op drie criteria getoetst: 

4. Risico’s op bodemverontreiniging van het bovengrondse deel in de installatie: 

• Bij reguliere bedrijfsvoering 

• Bij calamiteiten 

5. Bodembewegingen bij olieopslag 

6. Effect op de diepere ondergrond 

 

Ad 1. 

Bij het overpompen van de gasolie in en uit de zoutcavernes kan in theorie lekkage optreden van 

gasolie. Dit kan leiden tot een verontreiniging van de bodem, het grondwater en/of het 

oppervlaktewater. Dit betreft dus een operationeel risico. Daarnaast is het theoretisch mogelijk 

dat, als de olie in de caverne opgeslagen zit, er lekkage optreedt via de boorgatafwerking van de 

olieput. Dit is dus een risico als e.e.a. in ruste is (opslagfase). 

 

Eventuele lekkage naar de bovengrond kan uitsluitend via het olieboorgat plaatsvinden; het 

pekelboorgat is geheel gevuld met pekel en hier kan in geen enkele omstandigheid olie uitkomen.  

 

De maximale uitstroom uit een olieopslagcaverne bij kapotgaan van de olieboorgatafsluiter 

bedraagt ruim 200 m3 en wordt veroorzaakt door twee aspecten: 

• het dichtheidsverschil tussen de pekel in de pekelbuis en de olie in de oliebuis, waardoor de 

olie uit de olieput geperst wordt en het pekelniveau in de pekelbuis daalt, totdat het gewicht 

van de pekel in de pekelbuis gelijk is aan het gewicht van de olie in de oliebuis 

• de uitzetting van de olie, de pekel en het zout door het afnemen van de overdruk. 

 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1210676RUD-rvb-V02-NL 

  
 

Veiligheidsrapportage gasolieopslag in zoutcavernes 48\56 

Beschouwing 

Tijdens operatie wordt olie vanuit de cavernes, via de pompinstallatie in een tankwagen gepompt, 

of wordt olie vanuit een tankwagen via de pompinstallatie de caverne ingepompt. Tussendoor zijn 

er perioden dat er geen activiteit plaatsvindt, bijvoorbeeld tussen twee tankwagens in of omdat 

het voor kan komen dat er ’s nachts niet of minder gevuld of geleegd wordt. Ook deze periodes 

worden echter tot de operationele fase gerekend. De operationele fase kenmerkt zich door het 

feit dat de pompinstallatie dan naast de olieput geplaatst staat en op de olieput is aangesloten. 

 

Lekkage van olie kan theoretisch op verschillende plekken en tijdens verschillende activiteiten 

van het vul- of leegproces optreden. De belangrijkste gevaren in de operationele fase zijn: 

• Het losraken van de verbinding tussen olieput en pompinstallatie of tussen pompinstallatie en 

vrachtwagen, of beschadiging van een van deze pijpen of slangen 

• Een aanrijding van een vrachtwagen met de tankwagen en/of met de pompinstallatie en/of 

met de olieput 

• Vandalisme met beschadiging van een aansluiting, een slang of de olieput tot gevolg 

• Beschadiging van de olieput door een niet-catastrofale gebeurtenis (zoals corrosie) 

 

In het ontwerp zijn diverse barrières opgenomen die de kans op het ontstaan van een lekkage 

tijdens dit vulproces tot een verwaarloosbaar risico minimaliseren, gebruikmakend van de best 

beschikbare technieken (BBT). Veel van deze barrières zijn afkomstig uit de olie-industrie, waar 

gewerkt wordt met hogere drukken, onder zwaardere omstandigheden en met grotere volumes. 

Daarnaast wordt gewerkt conform de geldende wet- en regelgeving zoals de ‘Nederlandse 

Richtlijn Bodembeschermende activiteiten (NRB)’.  

 

In de opslagfase bevindt de olie zich in de caverne en vormt het boorgat de verbinding naar de 

bovengrond. In deze situatie is er geen pompinstallatie aanwezig. Eventuele ondergrondse 

lekkages worden beschouwd in hoofdstuk 3 van bijlage bodem, grondwater & ondergrond van het 

MER. 

De belangrijkste gevaren in de opslagfase zijn: 

• Een aanrijding van een vrachtwagen met de olieput 

• Vandalisme met beschadiging van de olieput tot gevolg 

• Beschadiging van de olieput door een niet-catastrofale gebeurtenis (zoals corrosie) 

 

Ook hiervoor zijn diverse barrières opgenomen die de kans op het ontstaan van een lekkage in 

de opslagfase tot een verwaarloosbaar risico minimaliseren, gebruikmakend van de best 

beschikbare technieken (BBT). 

 

Hieronder benoemen we de belangrijkste barrières en maatregelen die getroffen worden. 

Sommige hiervan hebben een functie in zowel de operationele als de opslagfase, andere alleen 

in een van beide fases. 
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Afsluiting energietoevoer 

In de opslagfase is de pekelput vijfvoudig afgesloten van de pekeltoevoer: 

• Middels twee, dubbeluitgevoerde, afsluiters (waarvan telkens één handmatig en één 

automatisch) 

• Middels één extra handmatige hoofdafsluiter 

 

Het afsluiten van de pekeltoevoer limiteert de olie-uitstroom uit de olieput tot de hoeveelheid die 

er door het dichtheidsverschil tussen pekel en olie en door het uitzetten van de olie door de 

drukafname uit kan komen, namelijk ca. 200 m3.  

In de operationele fase, waarin tijdens vullen en legen van de caverne de handmatige afsluiters 

aan de pekelzijde open moet staan, zijn er nog altijd twee automatische afsluiters aan de 

pekelzijde actief. Omdat dit in deze situatie een vermindering van het aantal beveiligingen betreft, 

zijn in die situatie aan de oliezijde diverse éxtra beveiligingen ingesteld. 

 

Volledig onder maaiveld gelegen boorgatafwerking 

De olieboorput wordt in een verdiepte boorkelder aangelegd die geheel beneden maaiveld 

gelegen is. Deze kelder zal een grootte krijgen van circa 4 x 4 x 3 meter (lengte x breedte x 

hoogte) en zal worden afgedekt met een betonnen plaat. Dit beschermt de olieput tegen externe 

gevaren, zoals aanrijding door een vrachtwagen, vandalisme en weersinvloeden. Bovendien 

wordt de boorkelder vloeistofdicht afgewerkt, zodat eventuele langzame lekkage opgevangen kan 

worden. Het volume van bijna 50 m3 biedt in het geval van lekkage, een tijdelijke barrière tegen 

uitstroom naar de omgeving. 

 

Afsluiters op olie- en pekelput en op de pompinstal latie 

Zowel op de pekelput als op de olieput bevinden zich twee dubbeluitgevoerde, afsluiters 

(waarvan telkens één handmatig en één automatisch). Ook op de pompinstallatie, die aan de 

olieput wordt aangesloten ten behoeve van het vul- en leegproces, bevindt zich één 

dubbeluitgevoerde, afsluiter (waarvan ook weer één handmatig en één automatisch). De 

handmatige afsluiters aan de pekelzijde mogen pas worden geopend na correcte aansluiting van 

de pompinstallatie. 

 

Hekwerk in de operationele fase 

In de operationele fase, dus als de pompinstallatie geplaatst is, staat er om de pompinstallatie en 

de olieput een hekwerk heen dat de installatie en de put extra beschermd tegen vandalisme. 

 

Continue drukmetingen 

Op diverse plekken, zowel op de pekelput als op de olieput, vinden continue drukmetingen plaats. 

Druksensoren zijn verbonden met de automatische afsluiters om in geval van een sneller dan 

toegestane drukval de automatische afsluiters te sluiten. 
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Gevoelige lekdetectie nabij de olieput 

Zoals gezegd is de olieput volledig beneden maaiveld gelegen in een verdiept aangelegde 

boorkelder. Deze wordt voorzien van gevoelige lekdetectie, zodat de geringste hoeveelheid olie 

die via de olieput of een aansluiting daarop op de grond lekt gedetecteerd wordt en alarmerend 

werkt. Dit is met name van belang voor vroege detectie van lekkage door corrosie of een andere 

niet-catastrofale beschadiging van de olieput. 

 

Strenge procedures m.b.t. aansluiting en bediening 

Voor het aansluiten van de pompinstallatie op de olieput en het openen van handmatige afsluiters 

gelden strikte procedures. Deze handelingen mogen uitsluitend door AkzoNobel operators 

worden uitgevoerd. Chauffeurs van de olietankwagens zijn uitsluitend bevoegd om hun 

tankwagen aan te sluiten op de pompinstallatie en vervolgens via het bedieningspanneel het 

vullen of legen van hun tankwagen in gang te zetten. 

Tijdens langere periodes dat er, tijdens de vul- of leegfase, niet daadwerkelijk gevuld of geleegd 

wordt, dienen de handmatige afsluiters door AkzoNobel personeel gesloten te worden. 

 

Noodstop ten behoeve van afsluiting 

Bij het bedieningspaneel bevindt zich een rode noodknop waarmee de automatische afsluiters, 

zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, afgesloten kunnen worden. 

 

Videotoezicht tijdens operatie 

Tijdens het vullen en legen is er permanent videotoezicht vanuit de controlekamer van de 

AkzoNobel-fabriek in Hengelo. Vanuit daar kunnen in geval van nood de automatische afsluiters, 

zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, op afstand afgesloten worden. 

 

Als een eventuele lekkage niet tijdig wordt opgemerkt (en gesaneerd) dan zal er gasolie op het 

maaiveld terecht komen en zal dit leiden tot een bodemverontreiniging. In de bodem stopt de 

neerwaartse infiltratie van de gasolie nabij de grondwaterstand omdat het daar een drijflaag 

vormt. Dit komt door het lage gewicht van de gasolie (circa 0,85 kg/l). Er vindt op dat moment 

verspreiding van grondwaterverontreiniging plaats via twee routes: 

• Gasolie: als drijflaag zal de pure gasolie meebewegen met de gradiënt van het freatisch 

grondwaterniveau in de richting van topografisch lager gelegen gebieden. Voor 

‘De Marssteden’ is dit overwegend in westelijke richting 

• Oplosproducten: Gedurende het transport door de ondergrond, zal een deel van de gasolie 

oplossen in het grondwater. Gasolie bestaat uit verschillende typen koolwaterstoffen, 

waaronder BTEX stoffen (Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xyleen). De BTEX-stoffen zijn 

toxisch en lossen relatief goed op in het grondwater 
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Verontreiniging van het oppervlaktewater kan ontstaan als een drijflaag een watergang bereikt, 

als grondwater met oplosproducten opkwelt in een watergang of als er bij een bovengrondse 

lekkage gasolie op maaiveld afstroomt naar een watergang.  

 

De aard en omvang/concentraties van een eventuele bodem-, grondwater- en/of 

oppervlaktewaterverontreiniging is afhankelijk van een groot aantal onzekere factoren 

(zie kader 1 hieronder). Het is daarom niet mogelijk om hiervan een eenduidige schatting te 

geven. Wel is duidelijk dat de kans op een verontreiniging zeer gering is omdat wordt gewerkt 

conform de ‘Nederlandse Richtlijn Bodembeschermende activiteiten’ en de hiervoor beschreven 

barrières. Daarnaast geldt dat ‘De Marssteden’ niet zijn gelegen in een intrekgebied voor een 

drinkwaterwinning en dat er dus geen risico is op een eventuele verontreiniging van 

drinkwaterbronnen (zie figuur 2.6 Bijlage bodem, grondwater & ondergrond bij het MER).  

 

Kader 1 Factoren die de omvang van een verontreinigi ng bepalen 

De omvang van een eventuele bodem-, grondwater- en/of oppervlaktewaterverontreiniging wordt 

mede bepaald door: 

- Omvang van de lekkage 

- Al dan niet (deels) tijdig opmerken van de lekkage en saneren van de gelekte gasolie 

- Locatie van de lekkage op en/of naast vloeistofdichte vloer 

- Bovengrondse verspreiding (bijvoorbeeld over asfaltweg naar het riool) of infiltratie in de bodem 

- Diepte van de grondwaterstand 

- Lokale gradiënt van de grondwaterstand 

- Aanwezigheid van drainage 

- Afstand tot watergangen 

- Mate van afbraak 

 

Ad 2. 

Ondergrondse activiteiten kunnen leiden tot bodembewegingen (bodemdalingen en/of 

bodemtrillingen). Het opslagconcept gaat er vanuit dat de gasolie onder pekeldruk wordt 

opgeslagen, wat door eenvoudige technische maatregelen gerealiseerd kan worden. Dit betekent 

dat de omstandigheden bij opslag van gasolie - de spanningsverdeling rondom de caverne - niet 

wezenlijk verschillen van de huidige situatie. Dit heeft tot gevolg dat ook de verwachtingen over 

de optredende bodemdaling gelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de fase ná gebruik voor opslag van 

gasolie. De gasolie zal vervangen worden door (verzadigde) pekel. Dit betekent dat de situatie 

vergelijkbaar wordt met die vóór de opslag van gasolie (de winning van steenzout).  
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Daarnaast voldoen de geselecteerde cavernes aan alle criteria v.w.b. stabiliteit. Dit houdt onder 

andere in dat de cavernes volledig in de diepste zoutlaag liggen en dus een dik zoutdak hebben 

dat bestaat uit de andere zoutlagen, dat de cavernes minder hoog zijn uitgeloogd dan voor 

zoutwinning was toegestaan en dat de cavernes voldoende afstand hebben tot naastgelegen 

cavernes. 

Bovenstaande betekent dat het optreden van bodembewegingen als gevolg van de opslag van 

gasolie niet verwacht wordt.  

 

Ad 3.  

Vanuit de caverne en het boorgat kan er gasolie lekken naar de ondergrond.  

In de cavernes is op dit moment al een olielaagje aanwezig. Dit oliedak regelt de hoeveelheid op 

te lossen zout en de richting waarin de caverne zich ontwikkelt. In de caverne is nu dus al olie 

aanwezig als mijnbouwhulpstof. Het totale volume olie bij een volgroeide caverne is maximaal 

100 m3, dit is een olielaag van circa 1 à 2 cm. 

 

Vijf relevante lekscenario’s (zie MER)3 zijn onderscheiden. De plekken waar deze lekkages 

kunnen ontstaan zijn weergegeven in figuur 3.4 (nummers corresponderen met nummers in 

figuur 3.4): 

6. Vrijkomen van gasolie vanwege een flux door de caverne wanden 

7. Vrijkomen van gasolie vanwege een flux door de caverne vloer 

8. Lekkage van gasolie vanwege een flux door het dak van de caverne 

9. Lekkage van gasolie vanwege een flux door ‘casing’ en door ‘casingshoe’ 

10. Lekkage van gasolie vanwege een flux door aanwezige breuken of scheuren 

 

De belangrijkste barrières die lekkage vanuit de caverne en het boorgat tegengaan, zijn: 

• Het uitvoeren van uitgebreide tests om de integriteit van het boorgat te garanderen 

• Monitoring van de druk en het olie-pekelniveau 

• Monitoring van de (ongewenste) aanwezigheid van olie in de buitenruimte (annulus) van het 

boorgat 

• De strenge caverneselectie waar deze cavernes aan zijn onderworpen (stabiliteit, 

afwezigheid van doorlatende breuken, voldoende dik zoutpakket, voldoende dik zoutdak,  

et cetera) 

 

                                                        
3 Van de volgende drie lekscenario’s wordt door Deltares geconcludeerd dat deze geen wezenlijke risico’s met zich meebrengen: 
kruip van zout, temperatuureffecten en flux door de put (afdichtingen). Deze drie scenario’s worden hier verder buiten beschouwing 
gelaten 
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De belangrijkste maatregelen die in het geval van lekkage vanuit de caverne en het boorgat de 

effecten minimaliseren, zijn: 

• Het repareren van een eventueel lek in het boorgat, gevolgd door uitgebreide tests om de 

integriteit van het boorgat te garanderen 

• De (tijdelijke of definitieve) verwijdering van de olie uit de caverne 

• De afwezigheid van drinkwateronttrekkingen in de nabijheid 

• De grote diepte waarop de olie is opgeslagen en de aanwezigheid van dikke, 

waterscheidende lagen tussen de zoutlaag waarin de cavernes zich bevinden en de 

watervoerende lagen die worden gebruikt voor wateronttrekking of in verbinding staan met 

het grond- en oppervlaktewater 

 

De Bowtie, de lekkageoorzaken, de barrières, de monitoringssystemen, de gevolgen en de 

beheersmaatregelen zijn allemaal uitgebreid beschreven in het Risicobeheersplan, dat deel 

uitmaakt van het Opslagplan dat door Staatstoezicht op de Mijnen wordt beoordeeld. 

 

De omvang van indringing van gasolie in de cavernewanden hiervan wordt door Deltares 

conservatief ingeschat op 20 cm in 20-30 jaar. Mogelijk echter ligt de permeabiliteit een factor 

100 lager want de porositeit van het Rötzout ter plaatse is zeer laag.  

Opgemerkt wordt dat niet kan worden uitgesloten dat er gasolie achterblijft in de van nature zeer 

zuivere zoutformaties. Op zichzelf kleven hier geen bezwaren aan. Het zou kunnen dat op 

termijn, door voortschrijdend inzicht in ondergrondse mijnbouwtechnieken, het winnen van zout 

weer opportuun wordt in de cavernes die gebruikt zijn voor de opslag van gasolie. In dat geval zal 

er tijdens de opstart van de productie een zoutlaag worden opgelost die gasolie bevat. Het betreft 

echter eenzelfde soort gasolie die op dit moment wordt gebruikt in de reguliere zoutwinning. Ook 

tijdens de huidige bedrijfsvoering treedt er soms ondergrondse vermenging op van de verzadigde 

pekelvloeistof en de gasolie die wordt gebruikt. De techniek is er echter op gericht om deze twee 

stoffen weer volledig van elkaar te scheiden voordat de pekel naar boven wordt gepompt. Door 

de inrichting van de caverne verzamelt alle gasolie zich namelijk boven in de cavernes en komt er 

geen gasolie mee naar boven. De verspreiding van gasolie in de zoutlagen kan dus wel in zekere 

mate optreden, een negatief effect op de bruikbaarheid en kwaliteit van de zoutvoorraad komt er 

echter niet uit voort. 
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Figuur 3.4 Schematisch overzicht van mogelijke lekk ages 

 

Tabel 3.3 licht de lekscenario’s en de kans hierop zoals beoordeeld door Deltares nader toe. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R001-1210676RUD-rvb-V02-NL 

  
 

Veiligheidsrapportage gasolieopslag in zoutcavernes 

 

55\56 

Tabel 3.3 toelichting lekscenario’s 

 

Lekscenario (zie 

bovenstaand figuur) 

Toelichting Indicatie van de kans op vrijkomen of lekkage  

1) Vrijkomen van gasolie 

vanwege een flux door de 

caverne wanden 

Zoutformaties worden in de literatuur 

gekenmerkt als niet doorlatend voor 

aardolieproducten. Enige permeabiliteit 

lijkt echter niet te kunnen worden 

uitgesloten. 

Deltares verwacht dat de gasolie in zeer beperkte 

mate vanuit de caverne in de cavernewand kan 

binnendringen (maximaal met 1 cm per jaar). 

2) Vrijkomen van gasolie 

vanwege een flux door de 

caverne vloer 

Bij een vulling van de caverne met 

gasolie blijft er een percentage pekel 

achter (5-20 %). Gegeven de lagere 

dichtheid van de gasolie (0.85g/cm3) en 

de hogere dichtheid van de pekel 

(1.2g/cm3), zal de gasolie niet in contact 

kunnen komen met de vloer van de 

caverne. 

Nihil. 

3) Lekkage van gasolie 

vanwege een flux door het 

dak van de caverne 

Dit kan plaatsvinden als door instabiliteit 

van de caverne scheuren in het dak 

ontstaan waarlangs gasolie uit de 

caverne kan ontsnappen.  

Uiteraard is de permeabiliteit zoals 

benoemd in lekscenario 1 hier ook van 

toepassing. 

Zeer gering vanwege de dikte van de zoutlagen 

boven de caverne. 

Deltares verwacht dat de gasolie in zeer beperkte 

mate vanuit de caverne in de cavernewand kan 

binnendringen (maximaal met 1 cm per jaar). 

4) Lekkage van gasolie 

vanwege een flux door 

‘casing’ en door 

‘casingshoe’ 

Dit risico is afhankelijk van de kwaliteit 

van de casing en cementatie (in het 

boorgat). 

Zeer gering omdat de integriteit van de cementatie 

en casing goed gekwantificeerd kan worden door 

algemeen geaccepteerde testen met betrouwbare 

resultaten zoals blijkt uit de toepassing ervan bij de 

opslagactiviteiten in onder andere Duitsland. 

5) Lekkage van gasolie 

vanwege een flux door 

aanwezige breuken of 

scheuren 

Dit kan optreden als er een breuk door 

de caverne loopt en deze breuk 

permeabel is. 

Zeer gering omdat er in de zoutlaag geen breuken 

zijn aangetroffen (de breuken die zijn aangetroffen 

in de lagen onder en boven de zoutlaag lopen niet 

door tot in de zoutlaag). 

 

Daarnaast geldt dat de aanwezige breuken in 

Twente slecht doorlatend zijn in verband met het 

vele voorkomen van zout en kleisteenlagen ter 

hoogte van de breuken.  
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Beoordeling 

• Risico op bodemverontreiniging vanuit bovengrondse installaties tijdens reguliere 

bedrijfsvoering: verwaarloosbaar (= neutraal) 

• Risico op bodemverontreiniging bij een bovengrondse calamiteit: licht negatief 

• Bodembewegingen bij opslag van gasolie: neutraal 

• Effect op de diepere ondergrond: neutraal 

 
3.4.3 Lucht * 

Het systeem van opslag in een caverne is in principe een naar de atmosfeer toe gesloten 

systeem. Alleen tijdens het beladen van de vrachtwagens komt de gasolie in de tank, en 

verplaatst dan de lucht uit de tank naar de atmosfeer. Deze emissie kan niet worden voorkomen 

met een dampretoursysteem omdat een caverne zich daartoe niet leent. Die zijn namelijk met 

vloeistof, en niet met lucht gevuld. 

 

De enige andere mogelijkheid om deze emissies te voorkomen zou het behandelen van de 

luchtstroom zijn. In Nederland, en ook daarbuiten, is het toepassen van een dergelijke techniek 

op een inrichting voor laag-vluchtige vloeistoffen als gasolie echter vooralsnog niet te doen 

gebruikelijk. In de BREF Raffinaderijen wordt een dergelijke techniek ook niet genoemd. In de 

BREF Opslag staat in paragraaf 5.2.2.2 (en 4.2.8) dat er alleen noodzaak is tot het behandelen 

van met koolwaterstof beladen vluchtige emissies als er sprake is van een significante vracht, 

zonder dat er een indicatie wordt gegeven van een mogelijke significantiedrempel. Wel wordt 

over het algemeen melding gemaakt dat dergelijke technieken duur zijn, en dat kosten dus mee 

kunnen wegen bij het bepalen van BBT. 

 

Vertaald naar de Nederlandse gangbare bedrijfssituatie is vastgesteld dat in situaties waar alleen 

met niet vluchtige koolwaterstoffen wordt gewerkt er geen sprake is van het behandelen van de 

vrijkomende luchtstroom in een dampretoursysteem (Vapour Recovery Unit18). Niet alleen vanuit 

de optiek van het voorkomen van emissies wordt een dergelijke investering onredelijk geacht. Bij 

vluchtige stoffen heeft een dampretourinstallatie als neveneffect ook een verbetering van de 

brandveiligheid tot gevolg. Omdat gasolie een hoog vlampunt heeft (van 60 °C) speelt dit 

gunstige neveneffect van een dergelijke dure installatie op inrichtingen voor niet-vluchtige 

koolwaterstoffen veel minder. 

 

Op inrichtingen waar alleen niet-vluchtige vloeistoffen worden verladen dan wel opgeslagen, geldt 

namelijk dat er geen sprake is van significante emissies omdat dergelijke vloeistoffen een hoge 

dampspanning hebben. De hoeveelheid vluchtige koolwaterstoffen in de emissiestroom is 

dusdanig beperkt dat het aanleggen van een VRU niet als kosteneffectief wordt beoordeeld op 

een dergelijke inrichting. 

 

De conclusie is dus dat ook zonder een VRU aan BBT wordt voldaan. 
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Verantwoording 
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Auteur(s) George Rutten 
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Colofon 
 

 

Tauw bv 

BU Ruimtelijke Kwaliteit 

Handelskade 11 

Postbus 133 
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Telefoon +31 57 06 99 91 1 

Fax +31 57 06 99 66 6 

  

 

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd 

met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. 

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw 

hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: 

 

- NEN-EN-ISO 9001 
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1 Inleiding 

AkzoNobel en Argos zijn voornemens om gasolie op te gaan slaan in ondergrondse 

zoutcavernes op het bedrijventerrein ‘De Marssteden’ in Enschede. In het kader van het 

projectMER worden de gevolgen van de voorgenomen activiteit op de externe veiligheid in 

de omgeving inzichtelijk gemaakt. Tauw heeft het externe veiligheidsonderzoek 

uitgevoerd. 

 
1.1 De voorgenomen activiteiten en het MER 
Het voornemen is om gasolie op te slaan in zoutcavernes op het bedrijventerrein ‘De 

Marssteden’. Gasolie is een verzamelnaam voor een diversiteit aan geraffineerde olieproducten 

bestemd voor autobrandstof, verwarming en scheepsvaart. Argos slaat in Hengelo al 

oliehoudende producten op, maar de capaciteit daar is niet groot genoeg voor langdurige opslag 

van grote volumes. AkzoNobel en Argos hebben daarom samen onderzocht welke mogelijkheden 

er bestaan voor het opslaan van gasolie in zoutcavernes. De potentiële locaties zijn geselecteerd 

aan de hand van de opslagcapaciteit, de stabiliteit en de ligging van de cavernes buiten 

aanwezige natuurgebieden. Gebleken is dat de cavernes op of nabij het bedrijventerrein ‘De 

Marssteden’ het meest geschikt zijn (zie paragraaf 2.4 van de startnotitie). De opslag zal zowel 

commercieel als strategisch van aard zijn. In figuur 1.1 zijn de potentieel te gebruiken cavernes 

aangegeven.  

 

 
Figuur 1.1 Ligging potentieel bruikbare cavernes (blauw omcirkeld) 
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Voordat de gasolie kan worden opgeslagen, moeten de geselecteerde cavernes voorbereid 

worden. Voor het inbrengen zelf van de gasolie is een mobiel tankstation ontwikkeld door Argos. 

Tevens kan deze worden ingezet voor het retourneren van de gasolie. Voor vijf cavernes, met 

een totale capaciteit van 750.000 m3, wordt een omgevingsvergunning1 aangevraagd.  

 

Ten behoeve van de realisatie van de opslag van gasolie in de zoutcavernes wordt een 

Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Onderdeel van het MER is het inzichtelijk maken van de 

gevolgen van de voorgenomen activiteit op de externe veiligheid in de omgeving. Daarbij worden 

de volgende fasen onderscheiden: 

 Aanlegfase 

 Vulfase 

 Gebruik- en beheerfase 

 Afbouwfase 

 Sluitingsfase 

 
1.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
Het externe veiligheidsonderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de gevolgen van de 

voorgenomen activiteit en hoe de varianten zich hierbij onderscheiden. De gevolgen voor de 

externe veiligheid in verschillende varianten is hierbij getoetst aan het wettelijke kader. Het 

onderzoek richt zich op twee activiteiten namelijk: 

 Transport van gevaarlijke stoffen van het depot in Hengelo naar de cavernes en omgekeerd 

 Verladingsactiviteiten bij de cavernes 

 

De opslag van de gasolie zelf in de cavernes vindt plaats op grote diepte (gelegen op een diepte 

vanaf circa 400 meter). Hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van stabiele cavernes. 

Gebeurtenissen in de diepe ondergrond hebben geen (directe) gevolgen op de veiligheid van de 

bevolking. Deze gebeurtenissen vallen daarmee buiten de scope van de externe veiligheid. 

Ze worden uitgebreid onderzocht in het achtergrondrapport over bodem, grondwater en 

ondergrond. 

 

Vanuit de optiek van de externe veiligheid hebben de risico’s van de ondergrondse opslag met 

name betrekking op de uitstroming aan de bovenzijde via de pijpleiding en de pompinstallatie. Dit 

risico is beoordeeld bij de beschouwing van de risico’s tijdens de verladingsactiviteiten. 

 

Voor de twee activiteiten (transport en verlading) is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor 

het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hiertoe zijn de voorgeschreven rekenprogramma’s 

RBMII (transportrisico’s) en Safeti-NL (installatierisico’s) gebruikt. 

 

 
1 Voor het in werking treden van de Wabo bekend als ‘Mijnbouwmilieuvergunning’.  
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1.3 Globale opzet van de risicoberekeningen 
Eind 2004 is het Besluit Externe Veiligheid voor Inrichtingen (BEVI) in werking getreden. 

Dit besluit is van toepassing op een aantal categorieën bedrijven, zoals Brzo.99 bedrijven 

(Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999). De bestaande zoutwinning valt niet onder de 

werkingssfeer van het Brzo.99. Maar sinds een recente wijziging van het Brzo.99, valt het gebruik 

van de zoutcavernes als opslag voor gasolie wel onder het Brzo.99 en daarmee ook onder het 

BEVI. Om deze reden en invulling gevend aan het advies van de Commissie m.e.r., is in het 

kader van het projectMER en de vergunningaanvraag ten behoeve van de 

mijnbouwmilieuvergunning, een volledige QRA uitgevoerd. Deze QRA berekent de (rest)risico’s 

die uitgaan van de voorgenomen activiteit ten aanzien van de (externe) gebruikers in de directe 

omgeving, buiten de inrichting. 

 
1.3.1 Korte toelichting op de Safeti-NL-berekeningen 

Gasolie wordt met name genoemd in deel 1 van Bijlage I van het Besluit Risico’s Zware 

Ongevallen (BRZO’99). Daarom is het zo goed mogelijk kwantificeren van de risico’s opportuun, 

ook in dit geval waarbij sprake is van ondergrondse opslag. Een complicerende factor bij het 

bepalen / berekenen van de risico’s is dat gasolie formeel niet past binnen de criteria die in de 

risicoberekeningsmethodiek vanuit het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) zijn 

toegekend aan brandbare vloeistoffen.  

 

Een gasoliemengsel kenmerkt zich door de eigenschap dat het brandpunt boven 55 graden 

Celsius ligt (zoals K3 vloeistoffen). De lichtste koolwaterstoffractie in gasolie is namelijk octaan; 

dat bestaat uit moleculen met een relatief lange keten van acht koolstofatomen. De benaming K1, 

K2 en K3 verwijst naar producten met een bepaald brandpunt. Om met de gangbare modellen 

toch de restrisico’s vast te kunnen stellen was het noodzakelijk de scenario’s te voeden met de 

gevaareigenschappen van een K2-vloeistof. De gangbare rekenmodellen laten een berekening 

op basis van een K3-vloeistof namelijk niet toe. 

 

In de modellen is dus de brandbare vloeistof gekarakteriseerd met een brandpunt lager dan 

55 graden Celsius (een K2-vloeistof), waarmee de kans dat de vloeistof ontstoken kan worden 

weliswaar wordt overschat maar de werkelijkheid zo goed als mogelijk wordt benaderd.  

 
1.3.2 Korte toelichting op de RBM-II berekeningen 

Naast het boven geschetste dilemma van de brandbaarheid van gasolie, dat in RBM II op 

vergelijkbare wijze is benaderd, geldt voor de RBM-II berekeningen dat het model uitgaat van een 

veel kleinere tankomvang dan de hoeveel gasolie die in de vrachtwagens van North Sea Group 

vervoerd zal worden. In een toelichting op de resultaten (paragraaf 4.1.1) worden de mogelijke 

consequenties hiervan geanalyseerd. 
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1.4 Leeswijzer 
Als eerste wordt in hoofdstuk twee het wettelijk kader geschetst. Tevens zijn hier de 

beoordelingscriteria van de uiteindelijk berekende risico’s vermeld. In hoofdstuk drie is de 

volledige onderzoeksmethodiek geschetst. Hierin zijn de uitgangspunten van de berekeningen, 

zoals de relevante ongevalscenario’s, opgenomen. Hoofdstuk vier geeft uitgebreide overzichten 

en beschrijvingen van de berekende risico’s. Afgesloten wordt in hoofdstuk vijf met een 

totaaloverzicht van de berekende risico’s en een beoordeling conform de in hoofdstuk twee 

geschetste criteria. 
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2 Beoordelingskader 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 

met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 

transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van 

toepassing.  

 
2.1 Beleidskader 
In onderstaande tabel is de van toepassing zijnde regelgeving opgenomen per onderdeel. 

 

 

 
 

Bevi 

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is aangegeven bij welke activiteiten of bij welke 

hoeveelheden aan gevaarlijke stoffen een inrichting onder het Bevi valt. Type bedrijven zijn hierbij 

als categorie ingedeeld (bijvoorbeeld LPG-tankstations en opslag van gevaarlijke stoffen van 

meer dan 10 ton). De opslag van gevaarlijke stoffen in zoutcavernes valt sinds de laatste 

wijziging van het BRZO.99 formeel onder het BRZO en het Bevi.  

 

cRnvgs/(ontwerp) Bevb en Basisnet 

Het huidige landelijke beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de circulaire 

'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs)’ die op termijn wordt vervangen door het 

'Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev)’.  
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Op 22 december 2009 is het 'Besluit tot wijziging van de circulaire Risiconormering vervoer 

gevaarlijke stoffen' in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2010 in 

werking getreden. Langs in de circulaire aangewezen (vaar)wegen is nu sprake van: 

 Vaste veiligheidszones 

 Vaste vervoershoeveelheden waarop een groepsrisicoberekening gebaseerd moet zijn 

 

Bestemmingsplannen, projectbesluiten en inpassingsplannen die vanaf 1 januari 2010 ter inzage 

worden gelegd, moeten voldoen aan het gestelde in de circulaire. Indien het ruimtelijk plan 

betrekking heeft op de omgeving van de in de circulaire genoemde rijks- en N-wegen en 

vaarwegen, moet worden uitgegaan van de in de bijlagen van de circulaire genoemde afstanden 

en vervoerscijfers. 

 

Relatie Basisnet en Btev: een korte toelichting 

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. Knelpunt 

hierbij is dat er geen plafond bestaat voor de omvang en samenstelling van dit vervoer. 

Theoretisch kan het vervoer ongelimiteerd toenemen, met dan eveneens ongelimiteerde 

gevolgen voor de ruimtelijke ordening. De overheid is voornemens een zogeheten Basisnet vast 

te stellen met routes die worden aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het beleid 

achter het landelijke Basisnet is dat een risicoplafond vastgesteld wordt voor dit vervoer van 

gevaarlijke stoffen.  

 

Ook worden randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. Omdat het ontwikkelen van 

instrumenten voor dit beleid bijzonder complex is, en de gevolgen voor vervoerders en de 

ruimtelijke ordening ingrijpend kunnen zijn, vindt nog veel discussie plaats en is de vaststelling 

van het Basisnet nog niet afgerond.  

 

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming omtrent het Basisnet zijn in de circulaire 

‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’, per 1 januari 2010, voor rijkswegen en vaarwegen 

risicoplafonds opgenomen.  

 

Binnen het Btev/Basisnet (dat nog niet van kracht is) wordt gesproken over een PAG 

(plasaandachtsgebied). Deze wordt van toepassing voor vervoer van brandbare vloeistoffen. Bij 

een ongeval zal sprake zijn van een plasbrand waarbij de generieke effectafstand circa 30 meter 

bedraagt. De afstand van 30 meter wordt naar verwachting als grootte van het PAG beschouwd. 

Wanneer sprake is van een PAG dan zullen activiteiten binnen het PAG moeten worden 

verantwoord in het te nemen besluit. 
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Bevb 

Op 1 januari 2011 is het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)’ in werking getreden. 

Dit besluit regelt onder meer de externe veiligheidsaspecten van buisleidingen. Het externe 

veiligheidsbeleid voor buisleidingen wordt daarmee in lijn gebracht met het beleid voor 

inrichtingen en voor vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. 

 

Soorten risico’s 

Binnen de bovengenoemde besluiten voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: 

 Het plaatsgebonden risico en 

 Het groepsrisico (en hieraan gekoppelde verantwoording van het groepsrisico) 

Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen, zijn er belangrijke verschillen. 

Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon, die permanent en 

onbeschermd zou verblijven in de directe omgeving van een inrichting of transportroute, overlijdt 

als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen in die inrichting of op die route. De omvang 

van het PR is geheel afhankelijk van de aard en hoeveelheid stoffen die vervoerd worden over de 

transportroute, dan wel wordt gebruikt in een stationaire inrichting. Voor een individu geeft het PR 

een kwantitatieve indicatie van het risico dat hij loopt wanneer hij zich in de omgeving van een 

inrichting of transportroute bevindt. Het PR kan visueel worden weergegeven door een 

isocontour. Daarbij worden op basis van de kans van optreden van de diverse ongevalsscenario's 

resulterende gelijke overlijdensrisico's op een topografische kaart met elkaar verbonden. 

 

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico bedraagt 10-6 per jaar. Binnen de PR  

10-6-contour geldt dat de kans van overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen 

minimaal één op één miljoen jaar bedraagt. Hier binnen mogen geen kwetsbare objecten worden 

toegevoegd. Voor beperkt kwetsbare objecten is dit een richtwaarde waarbij door middel van de 

best mogelijke technieken het risico zo veel mogelijk dient te worden gereduceerd. Tevens geldt 

dat voor bestaande situaties gestreefd moet worden naar zo weinig mogelijk mensen binnen de 

PR 10-6-contour. Dit is gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen en in het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen. Voor transport is het beleid in de circulaire RNVGS opgenomen en 

wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties. 

 



 

 

 

 

Kenmerk R003-4726658RTG-rlk-V06-NL 

 

MER voor de opslag van gasolie in bestaande zoutcavernes - Achtergronddocument externe veiligheid 16\46 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in het 

invloedsgebied van een transportroute of inrichting komt te overlijden als direct gevolg van een 

ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen op die route / inrichting. Het GR is een indicatie van de 

mogelijke maatschappelijke impact van een ongeval; het is dus niet bedoeld als indicatie voor 

individueel gevaar op een bepaalde plek. 

 

Om het GR in te kunnen schatten, is het nodig om niet alleen kennis te hebben van de processen 

en ongevalsscenario’s bij de bron, maar ook van het aantal personen dat zich binnen het 

invloedsgebied bevindt. Het invloedsgebied is de omgeving van de risicobron waar binnen 

aanwezigen worden meegeteld bij het bepalen van het GR. 

 

In onderstaande figuur is een voorbeeld van een fN-curve voor transport van gevaarlijke stoffen 

opgenomen. De rode lijn is het berekende GR. De zwarte stippellijn is de oriëntatiewaarde voor 

het groepsrisico. De oriëntatiewaarde is een ijkpunt in een systeem waarin gezocht moet worden 

naar maatschappelijk aanvaardbare grenzen. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is 

gedefinieerd per een langs het transportsegment gemeten kilometer en per jaar. 

De oriëntatiewaarde komt overeen met een lijn door de punten: 

 10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers 

 10-6 voor een ongeval met ten minste 100 slachtoffers 

 Enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde) 

 

Onderstaande figuur geeft plaatsgebonden risicocontouren, het invloedsgebied en een 

groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor transport gevaarlijke stoffen weer.  
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In zowel Bevi, Bevb als circulaire Rnvgs is een verplichting tot verantwoording van het 

groepsrisico opgenomen. Vanuit de circulaire dient aandacht aan de verantwoording gegeven te 

worden wanneer het groepsrisico boven de oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico 

(significant) toeneemt. Vanuit Bevi en Bevb geldt dat een verantwoording van het groepsrisico 

altijd moet plaatsvinden. Bij de verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze 

de toename en ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft 

het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. 

De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige hoogte van het 

groepsrisico, dat berekend wordt door middel van deze kwantitatieve risicoanalyse (QRA), tevens 

rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten zoals mogelijke bronmaatregelen, 

bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. 

 
Relatie van Besluiten in m.e.r. 

Bovengenoemde Wet- en regelgeving is van toepassing bij omgevingsprocedures zoals het 

opstellen van bestemmingsplannen en het aanvragen van een omgevingsvergunning. Op dat 

moment zijn de toetsingswaarden uit de Besluiten van toepassing. Formeel zijn de Besluiten niet 

van toepassing voor m.e.r.- studies. In een MER moeten in eerste instantie de effecten op de 

omgeving inzichtelijk worden gebracht en waar mogelijk kwalitatief en/of kwantitatief worden 

beoordeeld. Voor een beoordeling van de effecten kan gebruik worden gemaakt van de 

normering en richtwaarden uit de Bevi, Bevb of cRnvgs. 

 
2.2 Beoordelingscriteria 
De voorgenomen activiteit in de verschillende planvarianten worden getoetst op veranderingen in 

het plaatsgebonden risico en het groepsrisico en deze laatste wordt vergeleken met de 

oriëntatiewaarde. De varianten worden afgezet tegen de autonome situatie en met behulp van 

deze score ook met elkaar vergeleken. 

 

 

Beoordelingscriterium Eenheid Rekenmethode 

Plaatsgebonden Risico 

Groepsrisico 

Afstand in meters 

Normwaarde 

RBM II/Safeti-NL 

RBM II/Safeti-NL 

 

De beoordelingscriteria voor externe veiligheid worden gevormd door de twee verschillende typen 

risico’s die berekend worden met RBM II en Safeti-NL. Verschillende situaties en alternatieven 

kunnen met elkaar vergeleken worden op basis van deze risico’s. Het zijn echter aparte 

beoordelingscriteria waarbij het mogelijk is dat het plaatsgebonden risico toeneemt, terwijl het 

groepsrisico afneemt. 
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2.2.1 Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico geeft voor verschillende contouren een afstand in meters vanaf de 

inrichtingsgrens of de as van de weg. De 10-6 contour is de belangrijkste graadmeter omdat hier 

wettelijke normen voor gelden. Contouren met een lagere kans, zoals de 10-7 en 10-8 contour, 

geven een visie op de hoogte van het risico, maar het zijn geen grens- of richtwaarden. Bij de 

beoordeling wordt om deze reden alleen de 10-6 contour beschouwd.  

 

Een 10-6 contour die toeneemt betekent een -, een toename die leidt tot een knelpunt betekent 

een - -. Een toe- of afname van het risico met minder dan 20 % is beoordeeld als een 

gelijkblijvend risico en krijgt een 0. Een 10-6 contour die afneemt met 20 % tot 50 % betekent een 

+, een afname van meer dan 50 % betekent een ++. 

 
2.2.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico geeft de berekende kansen op een groep slachtoffers van toenemende omvang. 

Hierbij wordt het punt met het hoogste groepsrisico beschouwd. Dit is de normwaarde van het 

groepsrisico en wordt uitgezet tegen de oriëntatiewaarde. Een normwaarde van 0,005 tegenover 

de oriëntatiewaarde van 0,01 is een factor 0,5. 

 

Als de factor met 0,2 tot aan 0,5 toeneemt betekent dit een -. Een toename van meer dan 0,5 

betekent een - -. Dezelfde waardes gelden voor een afname van het risico welke vervolgens een 

+ of + + krijgen. Een toe- of afname van de factor met minder dan 0,2 is beoordeeld als een 

gelijkblijvend risico en krijgt een 0. 

 

 

Tabel 2.1 Toelichting waardering effecten externe veiligheid 

 

Plaatsgebonden Risico (in 

% van afstand in meters) 

Groepsrisico (in factor t.o.v. 

van oriëntatiewaarde) 

Waardering effecten Omschrijving 

Afname van >50 % Afname van >0.5 ++ Zeer positief effect 

Afname van 20 % - 50 % Afname van 0.2 - 0.5 + Positief effect 

Verschil < 20 % Verschil < 0.2 0 Niet of nauwelijks effect 

Toename  Toename van 0.2 - 0.5 - Negatief effect 

Toename die leidt tot 

knelpunt 

Toename van >0.5 -- Zeer negatief effect 
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3 Onderzoeksmethodiek en beschrijving activiteiten 

De voorgenomen activiteit behelst onder andere een toevoeging van handelingen met gevaarlijke 

stoffen in het gebied. Deze handelingen leveren mogelijk externe veiligheidsrisico’s op, welke 

conform het wettelijk kader inzichtelijk gemaakt dienen te worden. 

 

De aandacht moet bij de beoordeling uitgaan naar alle afzonderlijke handelingen met gevaarlijke 

stoffen: 

 Het transport van en naar de cavernes 

 De verladingsactiviteiten ter plaatse van de cavernes inclusief het vullen en legen van de 

caverne 

De caverne zelf is als risicobron buiten beschouwing gelaten bij de berekeningen. De caverne 

kan gezien worden als een tankopslag op meer dan 400 meter diepte. Gezien de diepte en de 

grondbedekking, zijn reguliere externe veiligheidsrisico’s met de brandbare stof uitgesloten. 

 
3.1 Beschrijving van de installatie en de activiteiten 
Deze QRA is het rekenkundig achtergrondrapport bij het MER, en maakt daar als zodanig 

integraal onderdeel van uit. In het hoofdrapport van het MER is in hoofdstuk 6 een uitgebreide 

beschrijving gegeven van de inrichting en de activiteiten. Hierbij zijn ook met tekeningen en 

schematische weergaves de toekomstige activiteiten, installaties en locaties uiteengezet. De 

uitgevoerde berekeningen zijn hier op gebaseerd. 

 
3.2 Transport 
De risico’s van het transport van gasolie van en naar de cavernes wordt berekend met RBMII. Dit 

is het voorgeschreven rekenprogramma voor externe veiligheidsrisico van transport over de weg, 

water en spoor.  

 
3.2.1 Alternatieven 

In dit achtergrondrapport wordt drie alternatieve routes doorgerekend: 

1. Route ‘Twekkelerweg’  

2. Route ‘Hengelosestraat’ 

3. Route ‘A35’ 

 

Deze drie routes zijn in figuur 3.1 weergegeven.  
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Figuur 3.1 Truckingtracés 

 
3.2.2 Transportintensiteiten 

In RBMII moeten ten behoeve van de risicoberekeningen, de aantallen transporten over de weg, 

in aantallen en aard van de stof opgegeven worden. Op de relevante wegen, die onderdeel 

uitmaken van de aangegeven alternatieven in de voorgaande paragraaf, zijn zowel de 

transporten vanuit de voorgenomen activiteit, als de reeds bestaande transporten van belang. 

 

Transporten vanuit voorgenomen activiteit 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 1, wordt bij het MER onderscheid gemaakt in de volgende fasen: 

 Aanlegfase 

 Vulfase 

 Gebruik- en beheerfase 

 Afbouwfase 

 Sluitingsfase 
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Conform de berekeningsmethodiek van externe veiligheid hoeven situaties die slechts korte tijd 

bestaan niet beschouwd te worden. Externe veiligheidsrisico’s zijn het product van kansen en 

gevolgen. De kansen op calamiteiten zijn veelal jaargemiddelde kansen, die slechts relevant zijn 

wanneer een situatie meerdere jaren zal bestaan in een continu bedrijfsproces. Risico’s in de 

situaties anders dan de gebruik- en beheerfase zijn hiermee niet representatief voor een normale 

bedrijfssituatie en zijn daarom niet beschouwd in de risicoberekeningen. 

 

De transportintensiteiten zijn het aantal verkeersbewegingen van en naar de cavernes. Eén rit 

van een tankwagen van het depot in Hengelo, naar de cavernes en weer terug, zijn twee 

verkeersbewegingen. Bij de beschouwing van de risico’s van het transport wordt aangenomen 

dat de helft van de transporten vol zijn. Alleen de volle transporten worden beschouwd in de 

risicoberekening. 

 

Er worden twee scenario’s beschouwd met een verschillende transportintensiteit namelijk: 

1. Een jaargemiddelde transportintensiteit van 10.500 beladen transporten 

2. Een maximale jaarintensiteit van 13.750 beladen transporten 

 

De tankwagens zoals die in gebruik zijn bij North Sea Group worden gemiddeld beladen met 

40 m3 gasolie. Deze gemiddelde inhoud is gebruikt bij het vaststellen van het benodigd aantal 

transportbewegingen2. In RBMII kan echter geen andere tankinhoud worden geselecteerd dan de 

27 m3 die in deze programmatuur wordt aangehouden. Bij het bespreken van de rekenresultaten 

wordt hier aandacht aanbesteedt. 

 

Transporten in de autonome situatie 

De Dienst Verkeer en Scheepvaart heeft in 2006 en 2007 tellingen uitgevoerd van het vervoer 

van gevaarlijke stoffen op vrijwel alle hoofdwegen en een aantal wegen op het onderliggende 

wegennet. In vervoersalternatief 3 ‘A35’ zijn wegen opgenomen waarover reeds in de huidige 

situatie transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het betreft de snelweg A35 (punt C naar D, 

zoals aangegeven in afbeelding 3.2) en het eerste deel van de N739 (Haaksbergerstraat) (punt D 

naar E). Deze transportintensiteiten dragen bij aan het externe veiligheidsrisico en moeten 

meegenomen worden in de berekeningen. 

 

 

 
2 Opgemerkt wordt dat bij de risicoberekeningen in Safeti-NL is uitgegaan van de maximale inhoud van 42 m3 om te 
voorkomen dat de omvang van de effecten onderschat wordt. 
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Figuur 3.2 Deeltracé’s binnen transportroute 3: de A35 

 

Voor de autonome situatie zijn de uitkomsten van de tellingen van DVS omgerekend naar 2020 

met behulp van het ontwikkelingspad ‘Global Economy’ (GE) uit ‘Toekomstverkenning vervoer 

gevaarlijke stoffen over de weg 2007’. Dit is een worstcase inschatting betreffende de groei van 

transport gevaarlijke stoffen. De intensiteiten zijn te vinden in tabel 3.1. De waardes zijn bij de 

modellering allen naar boven afgerond (7,32 van GT4 is gemodelleerd als 8). 
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Tabel 3.1 Transportintensiteiten gevaarlijke stoffen autonome situatie 2020 

 

Stofcategorieën 
Weg DVS-code Teljaar 

LF1 LF2 LT1 GF3 

A35 O23 2006 3497.68 3251.37 28.57 394.11 

N739 O27 2007 6666.95 11281.26 32.51 164.21 

Groeipercentage van 2006 tot 2020 op basis van 

de Global Economy 
1,00 % 1,00 % 2,70 % 0,00 % 

A35 O23 2020 4022.33 3739.08 41.43 394.11 

N739 O27 2020 7616.4 12887.84 46.76 164.21 

 
3.2.3 Overige modelleringparameters in RBMII 

 

Gasolie als gevaarlijke stof 

Het transport van gasolie is gemodelleerd als zijnde een LF1 (Liquid Flammable 1) stof. Dit is 

conform de stofcategorie indeling uit 1999. Echter, aangezien gasolie onder andere een relatief 

hoog vlampunt heeft, en daardoor een kleinere kans op ontsteking, zorgt deze werkwijze voor 

een worst case benadering van de risico’s. LF1 is namelijk de lichtste categorie brandbare 

vloeistoffen in RBMII. De modelstof voor LF1 is vastgelegd in RBMII als Heptaan (C7H16). 

 

Transportverdeling gevaarlijke stoffen 

Er wordt niet afgeweken van de standaardpercentages van het transport tijdens de dagperiode en 

nachtperiode. Wel vind er afwijkend van de standaardinstellingen transport gedurende de hele 

week plaats. Er wordt derhalve gerekend met de volgende percentages: 

 70 % van het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt overdag plaats 

 30 % van het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt ’s nachts plaats 

 71,4 % van het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt doordeweeks plaats 

 

Wegbreedte 

De wegbreedte van de verschillende wegen is afgeleid van luchtfoto’s. De wegbreedte is langs de 

gehele route gecontroleerd en in tabel 3.2 is de gemiddeld grootste geconstateerde wegbreedte 

aangegeven en op deze wijze gemodelleerd.  

 

Wegtype en ongevalfrequentie 

De in dit onderzoek beschouwde wegvakken betreffen zowel wegen binnen de bebouwde kom, 

buiten de bebouwde kom en snelwegen. De generieke ongevalfrequentie voor dergelijke type 

wegen is aangehouden. Ze zijn vermeld in tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Modelparameters per wegtype 

 

Weggedeelte Wegtype Wegbreedte  

in meters 

Ongevalfrequentie 

    

Vervoersalternatief 1    

Gehele route Buiten bebouwde kom 6 meter 3,6 × 10-7/vtg.km/jaar 

    

Vervoersalternatief 2    

 Binnen bebouwde kom 7 meter 5,9 × 10-7/vtg.km/jaar 

 Buiten bebouwde kom 15 meter 3,6 × 10-7/vtg.km/jaar 

Laatste deel in Hengelo Binnen bebouwde kom 9 meter  5,9 × 10-7/vtg.km/jaar 

    

Vervoersalternatief 3    

 Binnen bebouwde kom 7 meter 5,9 × 10-7/vtg.km/jaar 

Westerval richting snelweg Buiten bebouwde kom 25 meter 3,6 × 10-7/vtg.km/jaar 

Snelweg A35 Snelweg 35 meter 8,3 × 10-8/vtg.km/jaar  

Laatste deel ten zuiden van Hengelo Binnen bebouwde kom 9 meter  5,9 × 10-7/vtg.km/jaar 

 

Omgevingsbebouwing 

Ten behoeve van de berekening van het groepsrisico dient de omgevingsbebouwing 

gemodelleerd te worden voor zover deze zich binnen het invloedsgebied van de weg bevindt. 

Aangezien over het overgrote deel van de alternatieven alleen de gasolie van de voorgenomen 

activiteit getransporteerd wordt, kan de modellering van de omgeving beperkt blijven. LF1 als 

stofcategorie heeft namelijk een beperkte invloedsgebied van 58 meter. 

 

Over de A35 en de N739 worden ook gevaarlijke stoffen met een groter invloedsgebied 

getransporteerd. Om het effect op het groepsrisico daarvan vast te kunnen stellen is de 

aaneengesloten bebouwing tot op meer dan één kilometer links en rechts van de transportassen 

geïnventariseerd op basis van de kentallen uit de ‘Handreiking verantwoordingsplicht 

groepsrisico’ gehanteerd. De gebruikte kentallen zijn vermeld in tabel 3.3. Voor het vaststellen 

van de geografische verdeling van de verschillende soorten gebruik van de ruimte binnen het 

invloedsgebied is gebruik, gemaakt van de Nieuwe Kaart van Nederland zodat ook gebruik dat 

nog niet is gerealiseerd, zou daar hier sprake van zou zijn bij het vaststellen van de groepsrisico’s 

is betrokken. Verder zijn er nog drie bijzondere kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied 

met een eigen personenaantal. Ook deze zijn opgenomen in tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Omgevingsbebouwing 

 

Type bebouwing Personendichtheid overdag Personendichtheid ’s nachts 

Reguliere woonbebouwing 35 pers/ha 70 pers/ha 

Rustige woonwijk 13 pers/ha 25 pers/ha 

Losse woning 1,2 personen 2,4 personen 

Industriegebied 40 pers/ha 0 pers/ha 

Kantoren 200 pers/ha 0 pers/ha 

Kwetsbaar object - Fanny-Blankers 

Koen stadion te Hengelo 

15.500 personen - in model als 1 

evenement per dag gedurende 4 uur 

15.500 personen - in model als 1 

evenement per nacht gedurende 4 uur

Kwetsbaar object - Familiepark 

‘De Waarbeek’ te Hengelo 

2.500 personen - in model als 1 

evenement per dag gedurende 12 uur 

0 personen 

Kwetsbaar object - Hotel ‘De Broeierd’ 

te Enschede 

122 personen 122 personen 

 
3.3 Verladingsactiviteiten bij de cavernes  
De risico’s van het vullen en legen van de cavernes hebben te maken met de 

verladingsactiviteiten. Deze vinden plaats ter plaatse van de te gebruiken cavernes en bestaan uit 

de volgende onderdelen: 

 Tankwagens 

 Pompinstallatie 

 Leidingwerk van tankwagen naar pomp en pomp naar caverne (laad- / losslangen) 

 Caverne met leidingwerk naar maaiveld 

 

De risico’s van dergelijke activiteiten en installaties worden berekend met het rekenmodel  

Safeti-NL. 

 
3.3.1 Procesbeschrijving 

Een volledige beschrijving van de installaties, processchema’s en doorzetten en volumes is 

opgenomen in het hoofdrapport van het MER, in paragraaf 4.6. In figuur 3.3 zijn de belangrijkste 

installatieonderdelen en de lay-out van de laad- en lospunten weergegeven.  
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Figuur 3.3 Boven- en zijaanzicht laad- en lospunt; voor een beter leesbare resolutie wordt verwezen naar 

bijlage 13 van het hoofdrapport van het MER 

 

De capaciteiten, doorzetten en volumes van installatieonderdelen zoals die zijn gebruikt voor het 

bepalen van de (maatgevende) ongevalscenario’s zijn overgenomen in paragraaf 3.3 van dit 

achtergrondrapport. 

 
3.3.2 Methodiek en subselectie 

Voor de QRA met Safeti-NL is gebruik gemaakt van de ‘Handleiding Risicoberekeningen BEVI 

versie 3.2.’ Hierin is beschreven hoe een QRA uitgevoerd dient te worden voor installaties met 

gevaarlijke stoffen en verlading van gevaarlijke stoffen. Deze handleiding is gevolgd. Daar waar 

onderdelen genoemd in de handleiding niet opportuun bleken te zijn voor het uitvoeren van deze 

QRA is dat expliciet weergegeven en beargumenteerd. Van de relevante activiteiten en 

installaties worden ongevalscenario’s vastgesteld op basis van de handreiking, samen met de 

ongevalkansen. De verschillende scenario’s worden gemodelleerd in Safeti-NL, waarna deze het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico kan berekenen. 

 



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R003-4726658RTG-rlk-V06-NL 

 

MER voor de opslag van gasolie in bestaande zoutcavernes - Achtergronddocument externe veiligheid 

 

27\46 

Er is geen subselectiemethodiek gehanteerd. Deze methodiek is ontwikkeld voor complexe 

installaties om daarin de meest risicovolle installaties en activiteiten te bepalen. Dit om voor 

dergelijke complexe en omvangrijke installaties de benodigde werkzaamheden voor een QRA toe 

te kunnen spitsen op de maatgevende scenario’s.  

Gezien de beperkte omvang van de installaties waar deze QRA over gaat is ervoor gekozen om 

in dit geval de gehele installatie met onderdelen en activiteiten te beschouwen. Er zijn in deze 

modellering dus geen risicovolle onderdelen en of handelingen weggelaten. 

 
3.3.3 Fysische en chemische eigenschappen van gasolie 

Externe veiligheid beschouwt de risico’s die het opslaan, transporten of werken met gevaarlijke 

stoffen met zich mee kunnen brengen. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die onder normale 

bedrijfsomstandigheden brandbaar, explosief of toxisch zijn. 

 

De ‘Handleiding risicoberekeningen Bevi versie 3.2’ definieert een brandbare stof als een stof die 

een procestemperatuur heeft die gelijk is aan of hoger is dan het vlampunt. Het vlampunt van de 

gasolie die opgeslagen wordt in de zoutcavernes is meer dan 55 °C. Weliswaar is de aan te 

houden procestemperatuur 9 °C (de gemiddelde buitentemperatuur in Nederland: de temperatuur 

waar een uitgestroomde stof in terecht komt). Maar ook bij deze temperatuur kan gasolie 

ontstoken worden (met de juiste ontstekingsbron). 

 

Daarom is er toch besloten om een QRA uit te voeren, mede op verzoek van de Commissie 

m.e.r.. Om gasolie te modelleren is een overschatting van de brandbaarheideigenschappen 

benodigd. Als voorbeeldstof voor gasolie is om deze reden gekozen voor Nonaan. Dit is op 

aanwijzing van het Rijksinstituut normaliter de modelstof voor K2-vloeistoffen met een vlampunt 

tot 55 °C. In onderstaande tabel is de belangrijkste informatie over Nonaan als modelstof 

gegeven zoals die in de QRA gebruikt zijn. 

 

 

Tabel 3.4 Fysische en chemische eigenschappen Nonaan 

 

Parameter Waarde 

Stofnaam Nonaan 

Chemische formule C9H20 

CAS-nummer 111-84-2 

Gevaarsaspecten Ontvlambaar, Irriterend 

Vlampunt 31°C 

Kookpunt ~150°C 
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3.3.4 Scenario’s 

Per installatie of activiteit volgen er uit de ‘Handleiding risicoberekeningen BEVI’ verschillende 

scenario’s. Bij de bepaling van de relevante scenario’s zijn specifieke parameters van de 

installatie of activiteit van belang. De installaties en activiteiten zijn navolgend apart behandeld. 

 

Tankwagenscenario’s 

De aanvoer en afvoer van gasolie vindt plaats via bulkverladingen met vrachtwagens. Ter plaatse 

van de cavernes vindt overslag plaats van gasolie van en naar de vrachtwagens. Voor de 

verlading met vrachtwagens onder atmosferische druk zijn de scenario’s uit tabel 3.5 van 

toepassing. De scenario’s zijn qua frequentie in de modellering evenredig verdeeld over de vijf in 

gebruik te nemen cavernes. 

 

 

Tabel 3.5 Basisongevalsscenario’s verlading middels tankwagens met atmosferische tank 

 

Nummer Scenario Faalfrequentie 

1. Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 1,0×10-5 /jaar 

2. Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste opening 5,0×10-7 /jaar 

3. Breuk van de losslang tijdens verlading 4,0×10-6 /uur 

4 Lek van de losslang tijdens verlading 4,0×10-5  /uur 

5 Instantaan vrijkomen gehele inhoud => Plasbrand 5,8×10-9 / uur 

 

Toezicht 

Bij het selecteren van bovenstaande tankwagen scenario’s is het uitgangspunt geweest dat er 

tijdens de verlading continu toezicht door een operator / chauffeur plaatsvindt. Conform de 

Handreiking kan de operator bij een eventuele calamiteit (lekkage en breuk van de laad- / 

losslang) binnen twee minuten ingrijpen en een noodafsluiting bedienen. 

 

Overige in de QRA gebruikte parameters 

De parameters die verder van belang zijn bij de modellering en berekening van de verlading in de 

tankwagenscenario’s staan vermeld in tabel 3.6. De gebruikte verladingsfrequentie is gebaseerd 

op het aantal benodigde vrachtwagens zoals beschreven in paragraaf 3.2.2. Hierbij zijn er dan 

ook twee varianten: jaargemiddelde intensiteit en maximale jaarintensiteit. De scenario’s zijn qua 

frequentie in de modellering evenredig verdeeld over de vijf in gebruik te nemen cavernes. 

 

Bij de modellering is het uitgangspunt dat er onder de laad losplaatsen een noodopvang 

gerealiseerd wordt. Deze noodopvang kan bij een eventuele calamiteit de uitgestroomde gasolie 

opvangen. De capaciteit van de noodopvang bedraagt 5 m3.  
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Tabel 3.6 Parameters van bulkverlading  

 

Parameter Jaargemiddelde intensiteit Maximale jaarintensiteit 

Stofnaam Gasolie (modelstof Nonaan) Gasolie (modelstof Nonaan) 

Inhoud (m3) 42 m3 42 m3 

Vullingsgraad (%) 100 % 100 % 

Druk (barg) Atmosferisch Atmosferisch 

Temperatuur (ºC) 9 9 

Aantal verladingen per jaar 10.500 13.750 

Verladingsduur per keer 30 minuten 30 minuten 

Verladingsduur totaal per jaar (uren) 5.250 uur 6.875 uur 

Doorzet tijdens verlading 150 m3 per uur 150 m3 per uur 

Noodopvang  5 m3 5 m3 

 

Pompinstallatiescenario’s 

De pompinstallatie ontvangt de gasolie via de laad- / losslangen van de tankwagens en pompt het 

vervolgens onder hoge druk naar de caverne. Voor een pompinstallatie gelden conform de 

handreiking de scenario’s uit tabel 3.7. 

 

 

Tabel 3.7 Ongevalsscenario van de pomp 

 

Nummer Scenario Faalfrequentie (per jaar) 

1. Catastrofaal falen 1 × 10-5 

2. Lekkage (10 % van de diameter van de aanvoerleiding) 5 × 10-5 

 

Bij de modellering van de pompinstallatie zijn de parameters uit tabel 3.8 verder van belang. Ook 

bij de pomp wordt een noodopvang gerealiseerd, ter grootte van 5 m3. Met deze noodopvang kan 

bij een eventuele lekkage of uitstroming de gasolie gedurende een tijd opgevangen worden. 

De scenario’s zijn qua frequentie in de modellering evenredig verdeeld over de vijf in gebruik te 

nemen cavernes 
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Tabel 3.8 Parameters van de pompinstallatie 

 

Parameter Waarde 

Stofnaam Gasolie (modelstof Nonaan) 

Type pomp Centrifugaalpomp met product in rotorruimte 

Druk (barg) 32 bar 

Temperatuur (ºC) 9 

Diameter grootste aansluiting 5,5 inch 

Doorzet tijdens verlading 150 m3 per uur 

Noodopvang  5 m3 

Verladingsduur (totaal) 5.250 uur/6.875 uur 

 

Leidingenscenario’s 

Bij de scenario’s van de verlading met vrachtwagens en de pompinstallatie is reeds rekening 

gehouden met de verschillende aansluitleidingen. Er zijn dan ook geen verdere leidingen 

gemodelleerd.  

 

Scenario’s Caverne en leidingwerk naar maaiveld 

In het MER is een onderbouwing gegeven van de risico’s van het gebruik van een caverne voor 

de opslag van gasolie. Hierin is beargumenteerd dat er enkel intrinsiek veilige cavernes worden 

benut voor de opslag. De caverne zelf vormt daarmee geen externe veiligheidsrisico. 

Als risico is wel geïdentificeerd dat als de boorgatafsluiters falen, kan vanwege het 

dichtheidsverschil tussen pekel en gasolie en de samendrukbaarheid van gasolie, gasolie aan het 

maaiveld uitstromen uit de leiding. In bijlage 1 en 2 van de QRA en in het Mer is de aard van dit 

risico verder toegelicht.  

 

Uitstroom uit het leidingwerk van de caverne kan plaatsvinden door het falen van de afsluiters. Dit 

falen kan ontstaan door 3 verschillende scenario’s: 

1. Tijdens het laden / lossen van een tankwagen treedt 1 van de scenario’s op die zijn 

gegeven in tabel 3.5 (tankwagenscenario’s) en 3.7 (pompinstallatiescenario’s)  

2. Door een catastrofale gebeurtenis gaat de boorafsluiter kapot. Dit scenario doet zich voor 

bij externe impact van de boorgatafsluiter door aanrijding van de tankwagen 

3. De boorgatafsluiter faalt door een niet-catastrofale gebeurtenis. Dit kan zich voordoen door 

bijvoorbeeld corrosie 
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Scenario 1 – Falen tijdens laden/lossen: 

De kansen op het voordoen van een scenario zoals omschreven bij de tankwagenscenario’s, 

worden niet beïnvloed door het feit dat er uitstroming uit de caverne kan plaatsvinden. Gelijktijdig 

aan de scenario’s zoals deze zijn gegeven in tabel 3.5 en 3.7, treedt echter niet alleen uitstroming 

op vanuit de tankwagen, maar ook vanuit de caverne. De uitstroom vanuit de caverne is door 

AkzoNobel bepaald op een maximum van 205 m3. Het uitstroomdebiet bedraagt initieel  

200 m3/uur afnemend tot 0 na 100 minuten en een totale uitstroom van 205 m3. 

De kans op uitstroom uit de caverne is door toepassing van verschillende handmatige en 

automatische afsluiters geminimaliseerd. Een overzicht en beschrijving van de afsluiters is 

opgenomen in bijlage 1 en 2.  

Van belang voor de QRA zijn de volgende afsluiters: 

1. Handmatige gestuurde automatische afsluiter bij boorgat, door bediening van een noodknop 

door de operator. Door bediening van de knop gaan de afsluiters bij het boorgat en de 

tankwagen automatisch dicht 

2. Koppeling met flowmeter (hoeveelheid). De flowmeter registreert de per keer doorgelaten 

olie. Deze kan maximaal 42 m3 bedragen. Na passage van deze hoeveelheid wordt 

automatisch de afsluiter bij het boorgat dichtgestuurd 

3. Koppeling met flowmeter (debiet). De flowmeter registreert het debiet van meer dan  

150 m3/uur. Bij vrije uitstroom bedraagt het debiet 220 m3/uur, wat leidt tot automatische 

dichtsturing van de afsluiters 

4. Druksensoren - Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan stromen, 

leidt tot een drukval. De sensoren geven een signaal wat leidt tot automatische dichtsturing 

van de afsluiters 

5. Lekdetectie. Bij oliedamp in de boorkelder registreert de lekdetectie dit en zal de afsluiters 

automatisch sluiten. Oliedamp in de boorkelder doet zich voor bij een lekkage van de 

boorgatafsluiter of vrijkomen van olie tijdens verlading 

 

Bij de scenario’s voor de verlading kan rekening gehouden worden met de eerste drie afsluiters. 

De uitstroom bij het betreffende scenario wordt dan bepaald door de uitstroom uit de tankwagen, 

plus de uitstroom uit de caverne, rekening houdend met de reactietijden en betrouwbaarheid van 

de afsluiter. Deze zijn bepaald op basis van de HRB: 

 Handmatige afsluiters zijn gedefinieerd als het ingrijpen van een operator. Het effectief 

aanspreken van een noodstopvoorziening heeft een faalkans van 0.1 per aanspraak. De 

uitstroomduur wordt bij een effectieve aanspraak beperkt tot twee minuten 

 Een flowmeter (hoeveelheid) wordt gezien als een automatisch inbloksysteem. De kans op 

falen van een dergelijk systeem bedraagt 0.001 per aanspraak. Bij effectief aanspreken wordt 

de uitstroomduur beperkt tot 1 minuut conform specificatie AkzoNobel 
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 Een flowmeter (debiet) wordt gezien als een doorstroombegrenzer. De kans op falen van een 

dergelijk systeem hangt af van de instelwaarde. Omdat het gewenste debiet tijdens pompen 

150 m3/uur bedraagt en bij vrije uitstroom kan oplopen tot 220 m3/uur, is het verschil groter 

dan 1.2. Hiermee is de verwachting dat er een grotere kans op effectief aanspreken bestaat. 

De kans op falen bedraagt 0.06 per aanspraak. Bij effectief aanspreken wordt de 

uitstroomduur beperkt tot 1 minuut conform specificatie AkzoNobel 

 

In bijlage 3 zijn de scenario’s uit tabel 3.5 en 3.7 verder uitgewerkt, met in acht name van de 

afsluiters, kansen en uitstroomhoeveelheden in relatie tot de uitstroom uit de caverne. Er is 

onderscheid gemaakt in het laden en het lossen van tankwagens, omdat de uitstroomsnelheid en 

hoeveelheid door de stromingsrichting wordt beïnvloedt. In tabel 3.9 staan de voornaamste 

uitgangspunten bij de bepaling van de scenario’s en de modellering 

 

 

Tabel 3.9 Parameters van de scenario’s met uitstroom vanuit caverne 

 

Parameter Waarde 

Stofnaam Gasolie (modelstof Nonaan) 

Maximale uitstroom 205 m3 

Uitstroomdebiet maximaal  200 m3/uur 

Opvangvoorziening rond boorgat 50 m3 (4×4×3m) 

Werking inblokvoorzieningen - Afsluiters werken onafhankelijk van elkaar 

- Bij falen van handmatige afsluiting van tankwagen, faalt ook de 

handmatige afsluiting van het boorgat (uitgangspunt: Operator/ 

chauffeur faalt) 

- Automatische afsluiting op Debiet werkt niet bij lekkage van de 

leidingen 

- Automatische afsluiting op Flow (hoeveelheid) werkt niet bij 

terugstroom (bij lossing van de tankwagen wordt de terugstroom uit 

het boorgat niet gedetecteerd en voorkomen) 

- Terugstroom door de pomp heen wordt geblokkeerd door de werking 

van de pomp 

Uitstroomdebiet bij lekkage Vastgesteld met Safeti-NL op basis van een lek van 10% van de nominale 

diameter 

Verladingsduur (totaal) 5.250 uur/6.875 uur 
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3.3.5 Overige modelleringparameters 

 

Versie Safeti-NL 

De risicoberekening is uitgevoerd in de meest recente versie van Safeti-NL, versie 6.54. 

 

Beschrijving omgeving 

De verladingsactiviteiten vinden plaats op het industrieterrein. Het gehele bedrijventerrein is 

meegenomen bij het berekenen van de risico’s. Aangezien het gehele gebied in gebruik is als 

bedrijventerrein, zonder bijzondere, kwetsbare objecten en met veel risicovolle inrichtingen, is 

gemodelleerd als een uniform bezet bedrijventerrein met 40 personen per hectare. 

De modellering heeft hierbij plaatsgevonden op basis van het bestemmingsplan.  

Deze dichtheid is voor zowel de dag als de nacht aangehouden. Met name voor de nachtperiode 

is dit waarschijnlijk een overschatting van het feitelijke gebruik. Voor de dagperiode zijn er geen 

aanwijzingen dat dit generieke kental lager is dan de werkelijkheid. Ook zijn er geen aanwijzingen 

voor concrete plannen die de intensiteit van het ruimtegebruik zullen verhogen. 

 

De modellering van het bedrijventerrein is uitgevoerd conform het vigerende bestemmingsplan, 

waarbij geen rekening is gehouden met de pompinstallatie en verladingsactiviteiten. Hiermee 

loopt modeltechnisch de bebouwing over de risicovolle activiteiten heen. Dit is een overschatting 

van de werkelijke situatie en het groepsrisico.  

 

Weerstation 

Om de weersinvloeden in de risicoberekeningen mee te nemen is weerstation Twente 

geselecteerd in Safeti-NL. Weerstation Twente is het dichtstbijzijnde weerstation ten opzichte van 

de planlocatie. Voor de ruwheidslengte (lengtemaat die de invloed van de omgeving op de 

windsnelheid en verspreiding aangeeft) is de standaard aangehouden van één meter. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor de externe veiligheid 

aangegeven. De voorgenomen activiteit in verschillende varianten wordt afgezet tegen de 

autonome situatie. In beide situaties zijn de bevolking en transportcijfers van 2020 meegenomen. 

Op deze wijze kunnen de gevolgen van de voorgenomen activiteit kwantitatief in kaart gebracht 

worden.  

 
4.1 Transport 
De risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg is sterk afhankelijk van het 

aantal en de aard van de stoffen. Daarnaast hebben de wegkenmerken zoals breedte, 

toegestane snelheid en afstand tot omgevingsbebouwing nog invloed op de hoogte van het risico. 

De methodiek en kenmerken van de modellering zijn beschreven in paragraven 3.1 en 3.2. 

Voor het traject worden zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico beschouwd. 

De voorgenomen activiteit kan hieraan getoetst worden op basis van de wettelijke haalbaarheid. 

 
4.1.1 Invloed van het gebruik van een 40 m3 tankwagen op de uitkomsten 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.2.2 van dit achtergrondrapport wijkt de voorgenomen activiteit 

substantieel af van de instellingen van het model RBM II. Het model berekent de risico’s die 

voortkomen uit een ongeval met een tankinhoud van 27 m3. In werkelijkheid zal de gemiddelde 

inhoud 40 m3 zijn, met soms het maximum volume van 42 m3. 

 

Net als bij Safeti-NL liggen er in RBM II ongevalscenario’s ten grondslag aan de berekeningen. 

In tegenstelling tot Safeti-NL zijn in RBM II de scenario’s en de bij behorende kansverdelingen, 

gefixeerd. De gebruiker kan hier geen invloed op uitoefenen. In de toelichting op het programma 

is vastgelegd welke scenario’s zijn opgenomen. Daaruit blijkt dat er twee ongevalscenario’s zijn 

opgenomen namelijk:  

1. Uitstroom van een beperkte hoeveelheid 

2. Uitstroom van de volledige tankinhoud 

Uit de kansverdeling blijkt vervolgens dat verreweg de grootste kans wordt toegekend aan het 

eerste van deze twee scenario’s en de kans op de uitstroom van een beperkte hoeveel gasolie 

wordt niet beïnvloed door de maximale omvang van een tank. 

 

In de context van deze ongevalscenario’s is de kans op het tweede scenario ook niet afhankelijk 

van de maat van de betrokken tank. Wat wel het geval is, is dat er bij het tweede scenario met 

een grotere plas met brandende vloeistof rekening gehouden zou moeten worden. Als RBM II 

met 40 m3 zou (kunnen) rekenen zou de berekende effectafstand enigszins groter zijn dan nu het 

geval is. 
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Vanwege de kansverdeling tussen de twee geïdentificeerde ongevalscenario’s is het niet de 

verwachting dat hierdoor grote verschuivingen in de resultaten zouden optreden. Vooral ook 

omdat de modellering noodgedwongen uitgaat van een overschatting van de brandbaarheid is 

het dus de verwachting dat de rekenresultaten van de RBM II modelleren bruikbaar zijn voor het 

beoordelen van de risico’s langs de verschillende routes. 

 
4.1.2 Plaatsgebonden risico 

Tabel 4.1 geeft voor de plansituatie de resultaten van het onderzoek naar het plaatsgebonden 

risico. In de tabel zijn zowel de resultaten van variant 1 (jaargemiddelde intensiteit van 10.500 

beladen tankwagens) als de resultaten van variant 2 (maximale jaarintensiteit van 13.750 beladen 

tankwagens) beschouwd.  

 

Tabel 4.2 geeft de plaatsgebonden risicocontouren in de autonome situatie. Hierbij is alleen 

vervoersalternatief 3: ‘A35’ van belang, omdat hierin de enige twee wegen liggen waar in de 

huidige en autonome situatie al transport van gevaarlijke stoffen over plaatsvindt. 

 

De gegeven afstanden zijn de gemiddelde afstanden van de ligging van de verschillende  

PR-contouren ten opzichte van de as van de weg. 

 

 

Tabel 4.1 Plaatsgebonden risicocontouren plansituatie; trajecten zijn weergegeven op de figuren 3.1-3.3 

 

Situatie Variant 1: jaargemiddelde intensiteit Variant 2: maximale jaarintensiteit 

                Gemiddelde afstand tot de contour in meters 

 1×10-6 1×10-7 1×10-8 1×10-6 1×10-7 1×10-8 

Vervoersalternatief 1 

’Twekkelerweg’ 

      

Gehele traject - 18 25 0 19 25 

       

Vervoersalternatief 2 

’Hengelosestraat’ 

      

Traject A - B - 14 22 - 16 24 

Traject B - C - 13 22 - 16 23 

Traject C - D - 19 27 - 21 28 

Traject D - E - 13 22 -  16 22 

       

Vervoersalternatief 3 ’A35’       

Traject A - B - 13 24 - 16 23 

Traject B - C - 21 30 - 22 30 

Traject C - D - 23 83 - 24 83 
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Situatie Variant 1: jaargemiddelde intensiteit Variant 2: maximale jaarintensiteit 

                Gemiddelde afstand tot de contour in meters 

 1×10-6 1×10-7 1×10-8 1×10-6 1×10-7 1×10-8 

Traject D - E 10 23 76 11 23 76 

Traject E - F - 13 22 - 16 23 

 

 

Tabel 4.2 Plaatsgebonden risicocontouren autonome situatie 

 

Situatie Autonome situatie 

 Gemiddelde afstand tot de contour in meters 

 1×10-6 1×10-7 1×10-8 

Vervoersalternatief 3 ’A35’    

Traject A - B - - - 

Traject B - C - - - 

Traject C - D - 15 83 

Traject D - E 7 22 76 

Traject E - F - - - 

 

Uit de tabel kan opgemaakt worden dat er op één trajectdeel 1×10-6/jaar contouren worden 

berekend. Een 10-6 contour is voor het plaatsgebonden risico de in de circulaire RNVGS 

opgenomen grens- en richtwaarde voor respectievelijk kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.  

 

De afstanden tot de 10-6 contouren, zoals opgenomen in tabel 4.1, zijn afstanden in meters, 

gerekend van het midden van de weg. Om de afstand van de rand van de weg tot aan kwetsbare 

objecten te toetsen, dient de helft van de breedte van de weg, zoals opgenomen in tabel 3.2, van 

de opgegeven 10-6 contouren afgetrokken te worden. De aldus berekende veiligheidscontouren 

zijn langs alle routes vergeleken met het gebruik langs de weg. Langs traject D – E, waar een  

PR 10-6 contour is berekend, bevindt zich geen (beperkt) kwetsbaar object binnen deze contour. 

 
4.1.3 Groepsrisico 

Voor de plansituatie en de autonome situatie is het groepsrisico beschouwd. Tabel 4.3 geeft het 

percentage van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW) op het 

kilometertraject met het hoogste groepsrisico.  
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Tabel 4.3 Groepsrisico-normwaarden plansituatie 

 

Situatie Variant 1 Variant 2 Autonome situatie 

Vervoersalternatief 1 

’Twekkelerweg’ 

Verwaarloosbaar GR Verwaarloosbaar GR n.v.t. 

    

Vervoersalternatief 2 

’Hengelosestraat’ 

Verwaarloosbaar GR Verwaarloosbaar GR n.v.t. 

    

Vervoersalternatief 3 ’A35’ (0,3 % ten opzichte van 

de OW) 

(0,3 % ten opzichte van 

de OW) 

(0,3 % ten opzichte van 

de OW) 

 

Uit de berekeningen blijkt dat vervoersalternatieven 1 en 2 een dusdanig laag groepsrisico 

opleveren dat in de default instellingen van RBM II er geen fN-curve wordt weergegeven als 

output van de uitgevoerde modellering. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat RBMII geen 

groepsrisico berekend wanneer er alleen brandbare vloeistoffen als risicobron aanwezig zijn. 

Vervoersalternatief 3 omvat voor een deel ook de rijksweg A35 en hier worden onder andere LPG 

en toxische stoffen over getransporteerd. Daarom wordt er bij dit alternatief wel een groepsrisico 

berekend. Brandbare vloeistoffen hebben een zeer beperkt invloedsgebied. Uit berekeningen 

blijkt dat de 10-8 contour als gevolg van transport van enkel brandbare vloeistoffen tot 30 meter 

vanaf het hart van de weg reikt. Uit het’ Besluit Transportroutes Externe Veiligheid’ blijkt verder 

dat het plasbrandaandachtsgebied tot op 30 meter vanaf de rand van verharding ligt. 

De omgevingsbebouwing direct langs de route, binnen 30 meter, moet dan zeer geconcentreerd 

zijn voordat er een significant groepsrisico ontstaat. Langs deze routes is geen sprake van een 

dergelijke situatie. 

 

Bij vervoersalternatief 3 wordt wel een f(N)-curve berekend door het model. Deze curve ligt echter 

nog zeer ver onder de oriëntatiewaarde en geldt dus als een zeer laag groepsrisico. Rekenkundig 

is deze curve bovendien gelijk aan de curve die wordt berekend in de autonome situatie. 

Dit betekent dat er rekenkundig geen GR-effect is vast te stellen. Het GR dat is uitgerekend komt 

voort uit de transporten die niet voortkomen uit de voorgenomen activiteit, maar uit het 

wegverkeer dat daar los van staat. 

 
4.1.4 Varianten en alternatieven vergelijking Transport 

Voor de verschillende varianten en vervoersalternatieven is het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico berekend. Omdat er bij het groepsrisico geen onderscheidend vermogen is vast te 

stellen, is deze parameter niet verder beschouwd bij de vergelijking van de varianten en 

trajectalternatieven. Het plaatsgebonden risico wordt wel beïnvloed door de voorgenomen 

activiteit en deze is derhalve betrokken bij de vergelijkingen. 
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Variantenvergelijking: gemiddelde en maximale jaarintensiteit 

De PR 10-6 contourafstanden zijn, ondanks de toename van het vervoer, beperkt van omvang. 

Het verschil in afstanden van de PR 10-6 contouren tussen de varianten 1 en 2 is zeer gering. 

Bij beide varianten wordt voor hetzelfde traject een PR 10-6 berekend. De afstand tot de PR 10-6 

contour is bij de maximale jaarintensiteit iets groter dan bij de jaargemiddelde intensiteit. 

 

Vervoersalternatieven: de drie verschillende transportroutes 

Alleen bij vervoersalternatief 3 ‘A35’ wordt voor één deeltraject een PR 10-6 contour berekend. 

Relevant hierbij is de mate waarin deze contour buiten de rand van de weg uitkomt. Dit is 

uiteengezet in de navolgende tabel 4.4. Hierbij is uitgegaan van variant 2: maximale 

jaarintensiteit. 

 

 

Tabel 4.4 Plaatsgebonden risicocontouren 10-6 plansituatie - variant 2 

 

Situatie Gemiddelde afstand tot 

de contour (m) 

Breedte van de 

weg (m) 

Afstand vanaf de 

rand van de weg (m) 

Vervoersalternatief 1 ’Twekkelerweg’    

Gehele traject 0 6 -  

    

Vervoersalternatief 2 ’Hengelosestraat’    

Traject A – B - 7 - 

Traject B – C - 7 - 

Traject C – D - 15 - 

Traject D – E - 9 - 

    

Vervoersalternatief 3 ’A35’    

Traject A – B - 7 - 

Traject B – C - 25 - 

Traject C – D - 35 - 

Traject D – E 11 7 7.5 

Traject E – F - 7 - 

 

Vervoersalternatief 3 heeft op de N739 (Haaksbergerstraat) een PR 10-6 contour die op 7.5 meter 

buiten de rand van de weg ligt. Op de betreffende locatie levert dit geen knelpunten op bij het 

(mogelijke) gebruik van de ruimte langs dit deel van de route. Voor de overige deeltrajecten wordt 

geen PR 10-6 contour berekend. 

 

Geen van de alternatieven levert op dit moment knelpunten op wat betreft het plaatsgebonden 

risico.  
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4.2 Installaties en verladingsactiviteiten 
De risico’s van installaties en activiteiten zijn gemodelleerd met modelstof Nonaan. De mogelijke 

uitstroomscenario’s en faalkansen zijn hierbij afkomstig uit de ‘Handleiding Risicoberekeningen 

Bevi’. De methodiek en modelleringskenmerken zijn beschreven in paragraven 3.1 en 3.3. 

 

Zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico zijn beschouwd. De voorgenomen activiteit 

kan hieraan getoetst worden op basis van de wettelijke gebruiksruimte. Hierbij is aangenomen 

dat alle activiteiten op één locatie plaatsvinden.  

 
4.2.1 Plaatsgebonden risico 

In figuur 4.1 zijn de berekende plaatsgebonden risicocontouren weergegeven. De contouren zijn 

weergegeven rondom elke caverne en de activiteiten die hier plaats kunnen vinden. In de figuren 

zijn de rode contouren de PR 10-6 contour. Het verschil tussen beide varianten is zo gering dat 

het verschil tussen beide varianten op de gebruikte schaal niet zichtbaar is. Meer gedetailleerde 

resultaten leren dat in variant 1 de PR 10-6 contour op gemiddeld 24 meter vanaf het centrum van 

de pompinstallatie ligt en in variant 2 op gemiddeld 25 meter. 

 

Bij de plaatsing van de mobiele pompinstallatie en verladingsdock dient rekening gehouden te 

worden met de PR 10-6 contouren die voor beperkt kwetsbare objecten een richtwaarde betekent 

en voor kwetsbare objecten een grenswaarde. In de huidige berekeningen is de plaats van de 

verladingsactiviteiten direct boven de pomphuizen gekozen. In werkelijkheid kan er, rekening 

houdend met de beperkte lengte van de leidingen, nog geschoven worden met de exacte locatie. 

Gezien de beschikbare ruimte op het maaiveld boven de cavernes, is het ook ruimtelijk mogelijk 

om deze plaats zo te kiezen dat de 10-6 contour (in zowel variant 1 als 2), voor vier van de vijf 

cavernes, niet over (beperkt) kwetsbare objecten heen komt te liggen.  

 

Voor de meest noord-oostelijk gelegen caverne is er net onvoldoende ruimte om alle beperkt 

kwetsbare objecten buiten de 10-6 contour te houden. In figuur 4.2 is ingezoomd op deze locatie 

en is te zien dat een zeer klein deel van een bedrijfspand binnen de PR 10-6 contouren ligt. 

Gezien de aard van het pand (een beperkt kwetsbaar object), en het feit dat het pand maar met 

een heel beperkt deel in de 10-6 contour valt, is dit een vergunbare situatie. 

 
4.2.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico van de installaties en verladingsactiviteiten is eveneens berekend met Safeti-NL. 

Hierbij is de omgevingsbebouwing rondom de installaties gemodelleerd conform het 

bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot een uniform bezet gebied met een dichtheid van 

40 personen per hectare, conform de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, voor een 

industriegebied. De modellering van de omgevingsbebouwing loopt (ook conform het 

bestemmingsplan) over de verladingsactiviteiten en installaties.  
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Deze modellering conform het bestemmingsplan heeft een overschatting van het groepsrisico tot 

gevolg. Er wordt namelijk modeltechnisch aangenomen dat het gebied van de pompinstallatie en 

lossing ook gebruikt wordt voor industriële activiteiten van derden. 

 

Uit de berekeningen is gebleken dat voor beide varianten niet meer dan zes slachtoffers kunnen 

vallen. Daarom is er geen sprake van een GR, want daarvan is pas sprake bij 10 slachtoffers of 

meer. In figuur 4.3 zijn de groepsrisicocurves van beide varianten opgenomen. Hieruit blijkt dat er 

feitelijk geen sprake is van een groepsrisico omdat het hoogst aantal mogelijke slachtoffers onder 

de grens van een maatschappij ontwrichtend ongeval blijft (i.c. 10 slachtoffers).  

 

 

 
Figuur 4.1 Plaatsgebonden risicocontouren installaties en verladingen Variant 1 (rood = PR 10-6) 
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Figuur 4.2 Plaatsgebonden risicocontouren rondom de meest noordoostelijk gelegen caverne  

(afstand tussen de gridlijnen is 10 meter; rood = PR 10-6 voor variant 2 en oranje = PR 10-6 voor variant 1) 

 

 
Figuur 4.3 Groepsrisicocurve beide varianten 
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5 Conclusies 

Middels een kwantitatieve risicoberekening met de programma’s RBMII en Safeti-NL zijn 

de externe veiligheidsrisico’s van de gasolieopslag in zoutcavernes, de voorgenomen 

activiteit van AkzoNobel, bepaald. 

 

Het voornemen om een aantal zoutcavernes in te zetten voor de opslag van gasolie, heeft tot 

gevolg dat er een aantal mogelijk risicovolle handelingen met gasolie uitgevoerd moeten worden. 

Dit betreft het transporteren van de gasolie vanaf de depots in Hengelo naar de zoutcavernes, 

met behulp van vrachtwagens. Daarnaast moet de gasolie verpompt worden van de 

vrachtwagens naar de caverne en andersom.  

 

Gasolie wordt niet gezien als een brandbare stof conform de risicoberekeningsmethodiek vanuit 

het BEVI. Er is echter besloten om de risico’s toch te berekenen en hierbij qua modelstoffen een 

worstcase aanname te doen. Er is om deze reden risico-overschattend gerekend met een 

brandbare vloeistof van categorie K2 in plaats van K3 waar gasolie onder valt. K2 heeft een 

vlampunt van maximaal 55°C. De ontstekingskansen zijn hierbij hoger dan gasolie.  

 
5.1 Plaatsgebonden Risico 
De activiteiten van het transport van en naar de cavernes leveren PR 10-6 risicocontouren op. 

Deze worden alleen berekend bij vervoersalternatief 3 traject D-E bij zowel variant 1 als variant 2. 

Er bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze contouren. Voor de overige 

vervoersalternatieven wordt voor beide varianten geen PR 10-6 contour berekend. 

 

De installaties en verladingactiviteiten ter plaatse van de cavernes levert in beide varianten een 

PR 10-6 contour op. Deze ligt in variant 1 op circa 24 meter vanaf het centrum van de 

verladingsactiviteiten en in variant 2 op circa 26 meter vanaf het centrum van de 

verladingsactiviteiten. Bij de plaatsing van de pomp en bij verladingsactiviteiten dient deze 

contour in acht genomen te worden. In 1 geval zal niet voorkomen kunnen worden dat een klein 

deel van een bedrijfsgebouw, op te vatten als een beperkt kwetsbaar object, zich tussen de  

PR 10-5 en de PR 10-6 contour zal bevinden. 

 
5.2 Groepsrisico 
De voorgenomen activiteiten zorgen bij het transport in de verschillende trajecten niet voor een 

berekend groepsrisico. Dit komt omdat RBMII geen groepsrisico’s berekend van brandbare 

vloeistoffen gezien het beperkte invloedsgebied. Enkel een zeer hoge personendichtheid binnen 

het invloedsgebied zal een relevant groepsrisico opleveren en daar is langs de trajecten geen 

sprake van. 
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Bij de installaties en verladingsactiviteiten wordt een groepsrisico berekend met een maximum 

slachtofferaantal van zes personen. Er is hiermee feitelijk geen sprake van een groepsrisico, 

aangezien dit pas vanaf 10 slachtoffers geldt. 

 
5.3 Plasbrandaandachtsgebied 
Als het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (naar verwachting in 2013) het nu vigerende 

beleidskader voor de risico’s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat vervangen zal er op 

een andere wijze gekeken worden naar ruimtelijke ontwikkelingen langs de (rijks)infrastructuur. 

Dan kan grootschalig transport van brandbare vloeistoffen (LF1) tot gevolg hebben dat er, naast 

een rijksweg, met een plasbrandaandachtsgebied rekening gehouden moet gaan worden. Dit is 

een effectgebied van 30 meter naast een rijksweg waar ruimtelijke beperkingen zullen gaan 

gelden.  

 

Vervoersalternatief 3 gaat uit van het gebruik van de rijksweg A35. Als deze route gekozen wordt, 

dan kunnen langs dit tracé aanvullende bouwkundige maatregelen gaan gelden. Het bestaande 

en voorzienbare ruimtegebruik langs deze route is echter beperkt, waardoor het niet te 

verwachten is dat er een effect op de bruikbaarheid van de ruimte langs deze route op zal treden.  

 
5.4 Beoordeling ten opzichte van de referentiesituatie 
In navolgende tabel 5.1 zijn de varianten en vervoersalternatieven beoordeeld conform de 

beoordelingscriteria van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  

 
5.4.1 Plaatsgebonden risico’s 

Onderscheid wordt gemaakt tussen de risico’s langs de transportroutes en risico’s op het 

industrieterrein. 

 

Langs de transportroutes 

In de referentiesituatie is er vrijwel geen sprake van een plaatsgebonden risico. Alle varianten 

betekenen daarom in principe een verslechtering van het risico, omdat de transportintensiteit 

toeneemt. Er wordt echter maar voor één traject bij vervoersalternatief 3 voor beide varianten een 

PR 10-6 contour berekend. Binnen deze contour liggen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten in de huidige bestaande en geprojecteerde situatie. Bij beide varianten voor 

vervoersalternatief 3 vormt het plaatsgebonden risico daarom geen knelpunt. Voor 

vervoersalternatieven 1 en 2 worden helemaal geen PR 10-6 contouren berekend. 
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Op het industrieterrein 

Bij het plaatsen van de tijdelijke installaties dient de berekende PR 10-6 contour in acht te worden 

genomen zodat deze niet over bestaande en/of geprojecteerde kwetsbare objecten zal liggen.  

Een PR 10-6 over beperkt kwetsbare objecten betekent een afwijking van de richtwaarde van het 

plaatsgebonden risico. Bij één caverne komt de contour over een deel van een bedrijfspand 

(beperkt kwetsbaar object).  

 
5.4.2 Groepsrisico’s 

Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen de risico’s langs de transportroutes en op het 

industrieterrein. 

 

Langs de transportroutes 

Alleen langs de snelweg (vervoersalternatief 3) kan in zekere mate een groepsrisico worden 

vastgesteld. De ligging van de f(N)-curve die het GR verbeeldt wijkt in het planalternatief echter 

niet af van de referentiesituatie.  

 

Op het industrieterrein 

Gezien de geringe effectafstand van de vaste installatie, in combinatie met het industriële 

ruimtegebruik in het invloedsgebied, blijkt dat er geen sprake is van een formeel groepsrisico 

aangezien het slachtofferaantal onder de 10 blijft. Daarbij is het berekende groepsrisico een 

overschatting van de werkelijke situatie, aangezien er gemodelleerd is conform het 

bestemmingsplan en hierin geen ruimte is vrijgemaakt voor de installaties en 

verladingsactiviteiten.  

 

 

Tabel 5.1 Totaalbeoordeling van de varianten en vervoersalternatieven ten opzichte van de 

referentiesituatie 

 

Situatie Variant 1: gemiddelde jaarintensiteit Variant 2: 5 maximale jaarintensiteit 

 Installaties + 

verlading & 

transportleiding 

Vervoersalternatieven (extra 

afstand van de PR 10-6 contour)

Installaties + 

verlading & 

transportleiding

Vervoersalternatieven (extra 

afstand van de PR 10-6 contour) 

  1 2 3  1 2 3 

Plaatsgebonden 

Risico 

PR10-6 op 24m  - - 3 m PR10-6 op 25m - - 4 m 

         

Groepsrisico Geen GR Geen GR Geen GR Geen 

toename 

Geen GR Geen GR Geen GR Geen 

toename 
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New Location: 
Loss of 

wellhead 
integrity 

(below the 
ASV)

 Storage of gasoil 
in a salt cavern

completely submerge 
the wellhead cellar

reinforced wellhead 
house (removable)

reinforced concrete 
blocks

traffic rail

catastophic 
wellhead damage 
due to collision 

with heavy traffic

speed reduction 
measures 

(municipality)

driving instructions to 
reduce speed

reckless driving

completely submerge 
the wellhead cellar

wellhead house 
(locked)security fencesecurity surveillance

video surveillance 
(continuous)

location outside risk 
area with respect to 

vandalism

vandalism causing 
catastrophic 

wellhead damage

extra surveillance 
during football 

matches

near football 
stadium (Grolsch 

Veste)

install backup valves 
(automatic)

repeated wellhead 
performance 

monitoring and 
actions (plan-do-che…

pressure monitoring 
system (detection of 

leak) 
(Deltares_A:5.10.3)

standard working 
procedures

improperly closed 
valve

contractor 
management

use of different 
contractors for oil 

transportation

install backup valves 
(automatic)

repeated wellhead 
performance 

monitoring and 
actions (plan-do-che…

pressure monitoring 
system (detection of 

leak) 
(Deltares_A:5.10.3)

malfunctioning 
valve

infrared sensor for 
leak detection

non-corrosive steel

small-scale leak 
due to corrosion

submerged wellhead 
cellar collects part of 

the spilled volume

submerged wellhead 
cellar has a thick, 

heavy roof protecting 
people in the 

surrounding against 
injury

obligation to wear 
Personal Protection 
Gear (PPGs) at well 

location

injury (near 
wellhead)

fire brigade provides 
vacuum truck to pump 

oil from cellar into 
trucks

volume that flows 
over the edge of the 

cellar is lead to the oil
-water-seperator or to 

the drainage of the 
industrial area (to be 
discussed with the 

regional water 
authority)

outflow exceeding 
wellhead cellar 

capacity

submerged wellhead 
cellar forms a closed 
space and minimizes 
the possibility of the 

development of a 
flamable vapour

fire extinguishers (in 
trucks, submerged 

wellhead cellar)

foam storage ARGOS 
at the Marssteden

fire at wellhead

submerged wellhead 
cellar collects part of 

the spilled volume

free outflow at 
surface (oilspill)

fire brigade provides 
vacuum truck to pump 

oil from cellar into 
trucks

volume that flows 
over the edge of the 

cellar is lead to the oil
-water-seperator or to 

the drainage of the 
industrial area (to be 
discussed with the 

regional water 
authority)

take immediate 
remediation measures

outflow exceeding 
wellhead cellar 

capacity

reputational 
damage

financial loss
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AkzoNobel Memorandum ‘Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom 

van gasolie door toevoer van pekel’ 

 

 



Akzo Nobel Industrial
Chemicals B.V.
 

Introduct

Ontw

systeem en 

wellheads

Akzo Nobel Industrial 
Chemicals B.V. 

To Staatstoezicht op de Mijnen,
From Tjeerd Koopmans 

Date 02-0

Subject Veiligheid

  
Introductie AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente

ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 
gekregen die nog beantwoord dienden te worden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 
pekeltoevoer als
blijven ‘produceren’. 
waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
continue 
totale inhoud van de caverne
barrières op 
oliezijde
In voorliggende memo wordt 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie
caverne te beperken 
 

Ontwerp van 

systeem en 

wellheads 

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje
van de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met

van een 

 
Zoals in het ontwerp 
valves” 
(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
pekelleiding 
de grond 
 
 

MTD Memorandum

Memo: Veiligheidsmaatregelen

 

Staatstoezicht op de Mijnen,

Tjeerd Koopmans 

04-2013 

Veiligheidsmaatregelen

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 
gekregen die nog beantwoord dienden te worden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 
pekeltoevoer als
blijven ‘produceren’. 
waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
continue toevoer van pekel
totale inhoud van de caverne
barrières op de pekeltoevoer 
oliezijde. 
In voorliggende memo wordt 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie
caverne te beperken 

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje
van de putafsluiter 

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met

van een putafsluiter (rechts).

Zoals in het ontwerp 
valves” (waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee 
(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
pekelleiding zelf 
de grond komt en 

MTD Memorandum

Veiligheidsmaatregelen

Staatstoezicht op de Mijnen, 

Tjeerd Koopmans – AkzoNobel

smaatregelen tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 
gekregen die nog beantwoord dienden te worden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 
pekeltoevoer als een ‘kunstmatige opvoermethode’
blijven ‘produceren’. Als tijd
waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 

toevoer van pekel, veel meer olie uitstromen
totale inhoud van de caverne

de pekeltoevoer 

In voorliggende memo wordt 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie
caverne te beperken door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten.

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje
putafsluiter is rechts weergegeven. 

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met

(rechts).  

Zoals in het ontwerp van de putafsluiter 
(waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
zelf nog een derde, handmatige afsluiter, 

en de putafsluiter

MTD Memorandum

Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

 Ministerie van Economische Zaken

AkzoNobel Industrial Chemicals BV

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 
gekregen die nog beantwoord dienden te worden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 

‘kunstmatige opvoermethode’
Als tijdens het vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 

waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
, veel meer olie uitstromen

totale inhoud van de caverne, als er voldoende pekel beschikbaar zou zijn. 
de pekeltoevoer moeten zitten om deze af te sluiten

In voorliggende memo wordt aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie

door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten.

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje
is rechts weergegeven. 

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met

van de putafsluiter 
(waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
nog een derde, handmatige afsluiter, 

putafsluiter. 

MTD Memorandum 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

Ministerie van Economische Zaken

Industrial Chemicals BV

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 
gekregen die nog beantwoord dienden te worden. Een van de vra
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 

‘kunstmatige opvoermethode’ 
vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 

waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
, veel meer olie uitstromen

, als er voldoende pekel beschikbaar zou zijn. 
moeten zitten om deze af te sluiten

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie

door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten.

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje
is rechts weergegeven.  

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met

van de putafsluiter te zien is, bevinden zich op de 
(waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
nog een derde, handmatige afsluiter, 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

Ministerie van Economische Zaken 

Industrial Chemicals BV 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 

. Een van de vra
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 

 die nodig is om uit de opslagcaverne te kunnen 
vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 

waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
, veel meer olie uitstromen dan de genoemde 200 m

, als er voldoende pekel beschikbaar zou zijn. 
moeten zitten om deze af te sluiten

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie

door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten.

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje

Figuur 1: schematische weergave van de situatie in een deels met olie gevulde olieopslagcaverne

te zien is, bevinden zich op de 
(waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
nog een derde, handmatige afsluiter, geplaatst tussen de plek waar de pekelleiding uit 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel 

 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel 

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en 

. Een van de vragen betreft de veiligheden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 

die nodig is om uit de opslagcaverne te kunnen 
vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 

waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
dan de genoemde 200 m

, als er voldoende pekel beschikbaar zou zijn. 
moeten zitten om deze af te sluiten bij vrije uitstroom van olie aan de 

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie

door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten.

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje

olie gevulde olieopslagcaverne

te zien is, bevinden zich op de 
(waarvan één automatisch) gevolgd door nog eens twee “wing valves

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
geplaatst tussen de plek waar de pekelleiding uit 

 

AkzoNobel heeft op 16 januari 2013 het Opslagplan Gasolieopslag “Twente-Rijn De Marssteden”
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 
op 15 maart 2013 het Opslagplan aan de adviseurs van SodM toegelicht en daar een drietal vragen 

gen betreft de veiligheden
die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 

die nodig is om uit de opslagcaverne te kunnen 
vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 

waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 
dan de genoemde 200 m3, maximaa

Dit betekent dat er 
bij vrije uitstroom van olie aan de 

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
situatie voldoende beveiligingen (waaronder afsluiters) aanwezig zijn om de olie-uitstr

door de toestroom van pekel náár de caverne af te sluiten. 

De situatie in een olieopslagcaverne is zoals weergegeven in onderstaand plaatje (links)

olie gevulde olieopslagcaverne (links) en ontwerptekening 

te zien is, bevinden zich op de putafsluiter 
wing valves” op de aftakking 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich 
geplaatst tussen de plek waar de pekelleiding uit 

 

De Marssteden”
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 

daar een drietal vragen 
gen betreft de veiligheden (barrières)

die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 
die nodig is om uit de opslagcaverne te kunnen 

vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 
waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 

, maximaal zelfs de 
Dit betekent dat er goede 

bij vrije uitstroom van olie aan de 

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
uitstroom uit de 

(links). Het ontwerp 

(links) en ontwerptekening 

putafsluiter twee  “master 
op de aftakking 

(waarvan wederom één automatisch). Hoewel niet op de tekening te zien, bevindt zich op de 
geplaatst tussen de plek waar de pekelleiding uit 

Lower Master Valve

ESD (Emergency 
Shutdown) Valve

Wing Valve (oil)

Upper Master Valve
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De Marssteden” 
ingediend bij EZ. EZ heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om advies gevraagd. AkzoNobel heeft 

daar een drietal vragen 
(barrières) 

die in het systeem ingebouwd worden tegen de continue toevoer van pekel. SodM beschouwt de 
die nodig is om uit de opslagcaverne te kunnen 

vullen of legen er een calamiteit plaatsvindt aan de oliezijde 
waardoor olie vrij kan uitstromen, en aan de pekelzijde de pekeltoevoer open staat, kan er, door de 

de 
goede 

bij vrije uitstroom van olie aan de 

aangetoond dat er zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde in iedere 
oom uit de 

Het ontwerp 

(links) en ontwerptekening 

master 
op de aftakking 

op de 
geplaatst tussen de plek waar de pekelleiding uit 

Lower Master Valve 

SD (Emergency 
Shutdown) Valve 

Wing Valve (oil) 

Master Valve 



Scenario’s

Opslagfase

Vul- en leegfase

Scenario’s Er zijn twee situaties te onderscheiden:
 

1.

2.

 
In alle drie deze 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1
zijn, zowel om de 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 
enerzijds de in de caverne
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 
van deze drie situaties beno
hoe deze gezamenlijk het risico op 
gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).
 

Opslagfase In tijde
kleppen
er vier kleppen
‘energiebron’ die 
put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne
barrières
plek waar de pekelleiding uit de grond komt naar de 
 

1.

2.

3.

4.

5.

 
en leegfase Ten tijde van laden of lossen

aan 
bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
tegelijk olie uit of naar de 
aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

 

Memo: Veiligheidsmaatregelen

Er zijn twee situaties te onderscheiden:

1. De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
activiteiten plaats aan de oliezijde
aangesloten op de olieput.

2. De leeg-
worden 
aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden:

a. er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie;
b. er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie.

In alle drie deze 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1
zijn, zowel om de 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 
enerzijds de in de caverne
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 
van deze drie situaties beno
hoe deze gezamenlijk het risico op 
gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

tijden van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. 
kleppen geïnstalleerd
er vier kleppen 
‘energiebron’ die 
put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne
barrières. Hieronder wordt
plek waar de pekelleiding uit de grond komt naar de 

1. Hoofdafsluiter pekelleiding
grond komt en de 
de bediening
d.m.v. een
ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie.

2. Handmatige wingvalve
kan alleen worden b
Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 
oliepompinstallatie.

3. Handmatige (lower) mastervalve
alleen worden bediend door 
deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 
oliepompinstallatie.

4. Automatische wingvalve
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 
de opslagfase) dan is deze afsluiter dicht.

5. Automatische (upper) mastervalve 
uitsluitend mogelijk 
opslagfase) dan is ook deze afsluiter dicht.

en tijde van laden of lossen
aan zowel de pekelzijde
bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
tegelijk olie uit of naar de 
aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

Veiligheidsmaatregelen

Er zijn twee situaties te onderscheiden:

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
activiteiten plaats aan de oliezijde
aangesloten op de olieput.

- of vulfase. In dez
 en aan de pekelzijde k

aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden:
er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie;
er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie.

In alle drie deze situaties kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1
zijn, zowel om de putafsluiter 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 
enerzijds de in de caverne 
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 
van deze drie situaties beno
hoe deze gezamenlijk het risico op 
gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. 
geïnstalleerd, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. 

 plus een blindflens 
‘energiebron’ die het verschil maakt tussen een put waaruit maximaal 200 m
put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne

Hieronder wordt de werking 
plek waar de pekelleiding uit de grond komt naar de 

Hoofdafsluiter pekelleiding
grond komt en de putafsluiter
de bediening,  die uitsluitend 

een slot), gelden strikte procedures.
ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie.
Handmatige wingvalve
kan alleen worden b
Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 
oliepompinstallatie. 
Handmatige (lower) mastervalve
alleen worden bediend door 
deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 
oliepompinstallatie. 
Automatische wingvalve
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 
de opslagfase) dan is deze afsluiter dicht.
Automatische (upper) mastervalve 
uitsluitend mogelijk als 
opslagfase) dan is ook deze afsluiter dicht.

en tijde van laden of lossen
pekelzijde als de oliezijde 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
tegelijk olie uit of naar de 
aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom 

Er zijn twee situaties te onderscheiden: 

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
activiteiten plaats aan de oliezijde
aangesloten op de olieput. 

of vulfase. In deze situatie kan er 
en aan de pekelzijde k

aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden:
er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie;
er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie.

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1

putafsluiter te beschermen tegen calamiteiten (aanleg onde
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

 aanwezige overdruk, welke leidt tot ca. 200 m
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 
van deze drie situaties benoemen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
hoe deze gezamenlijk het risico op een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. 
, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. 

plus een blindflens geïnstalleerd die 
het verschil maakt tussen een put waaruit maximaal 200 m

put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne
de werking van 

plek waar de pekelleiding uit de grond komt naar de 

Hoofdafsluiter pekelleiding – Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
putafsluiter, maar wel binnen het geplaatste hek

ie uitsluitend is toegestaan 
, gelden strikte procedures.

ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie.
Handmatige wingvalve – Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de 
kan alleen worden bediend door 
Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

 
Handmatige (lower) mastervalve
alleen worden bediend door een operator van AkzoNobel
deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

 
Automatische wingvalve – Deze bevindt zich op de pek
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 
de opslagfase) dan is deze afsluiter dicht.
Automatische (upper) mastervalve 

als de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 
opslagfase) dan is ook deze afsluiter dicht.

en tijde van laden of lossen van olie is de situatie 
als de oliezijde 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
tegelijk olie uit of naar de caverne. Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 
aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
activiteiten plaats aan de oliezijde of de pekelzijde

e situatie kan er aan de oliezijde 
en aan de pekelzijde kan er pekel in

aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden:
er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie;
er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie.

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1

te beschermen tegen calamiteiten (aanleg onde
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

aanwezige overdruk, welke leidt tot ca. 200 m
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. 
, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. 

geïnstalleerd die 
het verschil maakt tussen een put waaruit maximaal 200 m

put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne
van elk van deze barrières 

plek waar de pekelleiding uit de grond komt naar de putafsluiter

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
, maar wel binnen het geplaatste hek
is toegestaan 

, gelden strikte procedures. 
ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie.

Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de 
ediend door een operator van AkzoNobel

Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

Handmatige (lower) mastervalve – Deze bevindt zich direct op de 
een operator van AkzoNobel

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

Deze bevindt zich op de pek
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 
de opslagfase) dan is deze afsluiter dicht. 
Automatische (upper) mastervalve – Deze bevindt zich direct op de 

de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 
opslagfase) dan is ook deze afsluiter dicht. 

is de situatie complexer omdat d
als de oliezijde opengedraaid 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

van gasolie door toevoer van pekel

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
of de pekelzijde

aan de oliezijde 
an er pekel in- of uitstromen

aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden:
er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie;
er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie.

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
gasolie. Daarom dienen in alle drie deze situaties (1, 2a en 2b) voldoende

te beschermen tegen calamiteiten (aanleg onde
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

aanwezige overdruk, welke leidt tot ca. 200 m
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT). 

van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. 
, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. 

geïnstalleerd die de olieleiding afsluiten
het verschil maakt tussen een put waaruit maximaal 200 m

put waaruit in het ergste geval zelfs de volledige caverne-inhoud kan stromen)
van deze barrières 

putafsluiter: 

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
, maar wel binnen het geplaatste hek
is toegestaan door een operator van AkzoNobel

 Deze hoofdafsluiter mag 
ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie.

Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de 
een operator van AkzoNobel

Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

Deze bevindt zich direct op de 
een operator van AkzoNobel

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de 
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 

Deze bevindt zich direct op de 
de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 

complexer omdat d
opengedraaid zijn en de automatische afsluiters 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

van gasolie door toevoer van pekel 

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie.
of de pekelzijde en de oliepompinstallatie is niet 

aan de oliezijde olie de caverne in
of uitstromen. De oliepompinstallatie is 

aangesloten op de olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden: 
er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie; 
er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie. 

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
, 2a en 2b) voldoende beveiligingen aanwezig te 

te beschermen tegen calamiteiten (aanleg onde
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

aanwezige overdruk, welke leidt tot ca. 200 m3

toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

van rust (opslagfase) is er een groot aantal barrières aanwezig. Aan de 
, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. 

lieleiding afsluiten
het verschil maakt tussen een put waaruit maximaal 200 m

inhoud kan stromen)
van deze barrières kort beschreven

 

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
, maar wel binnen het geplaatste hek dat de site begrenst

door een operator van AkzoNobel
eze hoofdafsluiter mag 

ná plaatsing en correcte aansluiting van de oliepompinstallatie. 
Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de 

een operator van AkzoNobel (gewaarborgd 
Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

Deze bevindt zich direct op de putafsluiter
een operator van AkzoNobel (gewaarborgd 

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

elaftakking op de 
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 

Deze bevindt zich direct op de putafs
de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 

complexer omdat dan diverse handmatige afsluiters
en de automatische afsluiters 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

 

De opslagfase. In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie. Er vinden geen 
en de oliepompinstallatie is niet 

olie de caverne in- of uitgepompt 
. De oliepompinstallatie is 

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
beveiligingen aanwezig te 

te beschermen tegen calamiteiten (aanleg onder maaiveld, regelmatige 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

3 uitstroom, anderzijds de 
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

an de pekelzijde 
, waarvan twee automatisch, die de pekeltoevoer afsluiten. Aan de oliezijde zijn 

lieleiding afsluiten. Aan de pekelzijde (de 
3 olie kan stromen en een 

inhoud kan stromen) bevinden zich dus vijf
beschreven, gaande vanaf de 

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
dat de site begrenst

door een operator van AkzoNobel (gewaarborgd 
eze hoofdafsluiter mag alleen worden geopend 

Deze bevindt zich op de pekelaftakking op de putafsluiter
(gewaarborgd d.m.v. 

Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

putafsluiter.  O
(gewaarborgd d.m.v. een slot)

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

elaftakking op de putafsluiter
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 

putafsluiter. Openen is 
de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 

diverse handmatige afsluiters
en de automatische afsluiters 

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

 

Er vinden geen 
en de oliepompinstallatie is niet 

of uitgepompt 
. De oliepompinstallatie is dan 

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
beveiligingen aanwezig te 

r maaiveld, regelmatige 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

uitstroom, anderzijds de 
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

zijde zijn er vijf
Aan de oliezijde zijn 

. Aan de pekelzijde (de 
olie kan stromen en een 

en zich dus vijf
, gaande vanaf de 

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
dat de site begrenst. Voor 

(gewaarborgd 
worden geopend 

putafsluiter. Ook deze 
d.m.v. een slot)

Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

.  Ook deze kan 
een slot). Ook 

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

putafsluiter. Openen 
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 

Openen is 
de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in de 

diverse handmatige afsluiters
en de automatische afsluiters worden

bediend, zodat bij het vullen of legen van tankwagens pekel naar of uit de caverne kan stromen en
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 

 2/6 

Er vinden geen 
en de oliepompinstallatie is niet 

of uitgepompt 
dan 

ies kunnen zich calamiteiten voordoen die mogelijk leiden tot de uitstroom van 
beveiligingen aanwezig te 

r maaiveld, regelmatige 
controle op beschadiging), als om de (effecten van) uitstroom van olie te beperken (zoals de opvang 
van olie in de boorkelder, gevoelige lekdetectie, etc.). De energiebron achter het uitstromen van olie is 

uitstroom, anderzijds de 
toevoer van pekel via de pekelleiding, omdat pekel zwaarder is dan olie. Hierdoor kan, bij voortdurende 
pekelaanvoer het gehele in de caverne opgeslagen olievolume uitstromen. Hierna zullen we voor elk 

emen welke barrières (m.n. in de vorm van afsluiters) er aanwezig zijn en 
een dergelijke situatie minimaliseren, waarbij gebruik wordt 

vijf 
Aan de oliezijde zijn 

. Aan de pekelzijde (de 
olie kan stromen en een 

en zich dus vijf 
, gaande vanaf de 

Deze bevindt zich tussen de plek waar de pekelleiding uit de 
Voor 

(gewaarborgd 
worden geopend 

. Ook deze 
een slot). 

Ook deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

ok deze kan 
Ook 

deze afsluiter mag pas worden geopend ná plaatsing en correcte aansluiting van de 

. Openen 
is uitsluitend mogelijk indien de oliepompinstallatie aangesloten is. Is dit niet het geval (i.e. in 

diverse handmatige afsluiters 
worden 

en 
Ook in die situatie dienen er echter voldoende beveiligingen 

aanwezig te zijn die enerzijds de uitstroom van olie aan de oliezijde voorkomen of beperken, en 



anderzijds de toevoer van pekel aan de pekelzijde
om zo de ‘energiebron’ weg te nemen en de olie
dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
Hieronder nemen we de verschillende stappen v
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.
 
De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
Bijlage 
gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
situatie een Bowtie
 
Aansluiten pompinstallatie
De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput
waar eerst de 
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige.
van een operator van AkzoNobel
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 
door de operator van AkzoNobel 
De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, 
olieput, worden pas geopend als het vul
voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
dus geen activiteit is, dienen de 
AkzoNobel.
Via een 
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren.
 
Aansluiten tankwagen
Voordat er gevuld geleegd gaat worden, zijn 
operator van AkzoNobel. 
(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 
één handmatige afsluiter.
De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
alles
handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 
worden.
 
Vullen of legen van een tankwagen
Via het bedieningspan
van de tankwagen of het legen van de tankwagen. 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 
pompinstallatie naar de afsluiters op de pekelzijde.
Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 
anderzijds 
slang losschiet)
de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 
aanwezige veiligheidsvoorzieningen:
 
1. Rode noodknop

operator wordt ingedrukt.
bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
gemonteerd worden, bijvoorbeel
de pekelput.

 

Memo: Veiligheidsmaatregelen

anderzijds de toevoer van pekel aan de pekelzijde
om zo de ‘energiebron’ weg te nemen en de olie
dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
Hieronder nemen we de verschillende stappen v
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
Bijlage 1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 
gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
situatie een Bowtie

Aansluiten pompinstallatie
De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput
waar eerst de blindflens zat
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige.
van een operator van AkzoNobel
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 
door de operator van AkzoNobel 
De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, 
olieput, worden pas geopend als het vul
voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
dus geen activiteit is, dienen de 
AkzoNobel. 
Via een draadloos 
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren.

Aansluiten tankwagen
Voordat er gevuld geleegd gaat worden, zijn 
operator van AkzoNobel. 
(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 
één handmatige afsluiter.
De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
alles is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog
handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 
worden. 

Vullen of legen van een tankwagen
Via het bedieningspan
van de tankwagen of het legen van de tankwagen. 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 
pompinstallatie naar de afsluiters op de pekelzijde.
Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 
anderzijds mogelijk 
slang losschiet). Dit risico is 
de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 
aanwezige veiligheidsvoorzieningen:

Rode noodknop
operator wordt ingedrukt.
bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
gemonteerd worden, bijvoorbeel
de pekelput. 

Veiligheidsmaatregelen

anderzijds de toevoer van pekel aan de pekelzijde
om zo de ‘energiebron’ weg te nemen en de olie
dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
Hieronder nemen we de verschillende stappen v
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
situatie een Bowtie-analyse gemaakt. De Bowtie is als Bijlage 2 

Aansluiten pompinstallatie
De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

blindflens zat. Daarmee worden aan de oliezijde 
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige.
van een operator van AkzoNobel
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 
door de operator van AkzoNobel 
De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, 
olieput, worden pas geopend als het vul
voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
dus geen activiteit is, dienen de 

draadloos CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren.

Aansluiten tankwagen 
Voordat er gevuld geleegd gaat worden, zijn 
operator van AkzoNobel. In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee 
(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 
één handmatige afsluiter. 
De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 

is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog
handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

Vullen of legen van een tankwagen
Via het bedieningspaneel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
van de tankwagen of het legen van de tankwagen. 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 
pompinstallatie naar de afsluiters op de pekelzijde.
Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

mogelijk de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen
. Dit risico is 

de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 
aanwezige veiligheidsvoorzieningen:

Rode noodknop -  De automatische afsl
operator wordt ingedrukt.
bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
gemonteerd worden, bijvoorbeel

 

Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom 

anderzijds de toevoer van pekel aan de pekelzijde
om zo de ‘energiebron’ weg te nemen en de olie
dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
Hieronder nemen we de verschillende stappen v
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
analyse gemaakt. De Bowtie is als Bijlage 2 

Aansluiten pompinstallatie 
De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

. Daarmee worden aan de oliezijde 
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige.
van een operator van AkzoNobel die alle aansluitingen controleert. Pas
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 
door de operator van AkzoNobel geopend.
De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, 
olieput, worden pas geopend als het vul
voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
dus geen activiteit is, dienen de vier handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren.

Voordat er gevuld geleegd gaat worden, zijn 
In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

Vullen of legen van een tankwagen 
eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 

van de tankwagen of het legen van de tankwagen. 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 
pompinstallatie naar de afsluiters op de pekelzijde.
Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen
. Dit risico is d.m.v. snel te sluiten 

de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 
aanwezige veiligheidsvoorzieningen: 

e automatische afsl
operator wordt ingedrukt. Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 
bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
gemonteerd worden, bijvoorbeeld zowel binnen als buiten de pomp

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

anderzijds de toevoer van pekel aan de pekelzijde, in geval van nood of als deze niet nodi
om zo de ‘energiebron’ weg te nemen en de olie uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 
dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
Hieronder nemen we de verschillende stappen van het aansluiten van de pompinstallatie en het vul
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
analyse gemaakt. De Bowtie is als Bijlage 2 

De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

. Daarmee worden aan de oliezijde 
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige.

die alle aansluitingen controleert. Pas
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

geopend. 
De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, 
olieput, worden pas geopend als het vul- of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 
voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er alleen overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren.

Voordat er gevuld geleegd gaat worden, zijn de vier
In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
van de tankwagen of het legen van de tankwagen. 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 
pompinstallatie naar de afsluiters op de pekelzijde. 
Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen
d.m.v. snel te sluiten automatische afsluiters op 

de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 

e automatische afsluiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
d zowel binnen als buiten de pomp

van gasolie door toevoer van pekel

, in geval van nood of als deze niet nodi
uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 

dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
an het aansluiten van de pompinstallatie en het vul

leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
analyse gemaakt. De Bowtie is als Bijlage 2 bijgevoegd.

De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

. Daarmee worden aan de oliezijde twee
één automatische (de pomp zelf) en één handmatige. Deze aansluiting zal gebeuren onder toezicht 

die alle aansluitingen controleert. Pas
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

De overige twee handmatige afsluiters op de pekelput, evenals 
of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 

voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
n overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij
kunnen in geval van een calamiteit de nooddiensten alarmeren. 

de vier handmatige afsluiters dus geopend door de 
In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
van de tankwagen of het legen van de tankwagen. Door middel van 
automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 

Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen
automatische afsluiters op 

de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. 

uiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
d zowel binnen als buiten de pomp

van gasolie door toevoer van pekel 

, in geval van nood of als deze niet nodi
uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 

dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen
an het aansluiten van de pompinstallatie en het vul

leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 
bijgevoegd. 

De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

twee extra barrières geplaatst, namelijk 
Deze aansluiting zal gebeuren onder toezicht 

die alle aansluitingen controleert. Pas 
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

 de twee handmatige afsluit
of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 

voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
n overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij

handmatige afsluiters dus geopend door de 
In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
middel van dit signaal openen de twee 

automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 

Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een v
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen
automatische afsluiters op 

de pompinstallatie en op de tankwagen goed te minimaliseren. Hieronder beschrijven we de 

uiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
d zowel binnen als buiten de pompinstallatie en bijvoorbeeld ook bij 

 

, in geval van nood of als deze niet nodi
uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 

dichtheidsverschil en drukverlies in het slechtste geval vrij uit kan komen stromen (200 m3

an het aansluiten van de pompinstallatie en het vul
leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen.

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 

De pompinstallatie wordt geplaatst naast de olieput, binnen het aanwezige hek. Voordat er ook maar 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

extra barrières geplaatst, namelijk 
Deze aansluiting zal gebeuren onder toezicht 

 nadat alle aansluitingen 
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

de twee handmatige afsluit
of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 

voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
n overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij

handmatige afsluiters dus geopend door de 
In deze situatie zijn er aan de pekelzijde dus twee automatische afsluiters 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
dit signaal openen de twee 

automatische afsluiters op de pekelput, de twee automatische afsluiters op de olieput en de afsluiter in 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 

Het belangrijkste gevaar tijdens laden/lossen schuilt in het losschieten van een van de aangesloten 
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

de in de tankwagen aanwezige olie daar vrij uit kan stromen (afhankelijk van welke 
automatische afsluiters op de olieput, de pekelput

Hieronder beschrijven we de 

uiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
installatie en bijvoorbeeld ook bij 

 

, in geval van nood of als deze niet nodig is, afsluiten 
uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 

3). 
an het aansluiten van de pompinstallatie en het vul- of 

leegproces door, zodat een beeld ontstaat van de werking van de aanwezige beveiligingen. 

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 

Voordat er ook maar 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput

extra barrières geplaatst, namelijk 
Deze aansluiting zal gebeuren onder toezicht 

nadat alle aansluitingen 
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

de twee handmatige afsluiters op de 
of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 

voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
n overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij

handmatige afsluiters dus geopend door de 
automatische afsluiters 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
is aangesloten en hij alle aansluitingen gecontroleerd heeft, opent hij de enige nog gesloten 

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
dit signaal openen de twee 

en de afsluiter in 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 

an de aangesloten 
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

(afhankelijk van welke 
de pekelput, in 

Hieronder beschrijven we de 

uiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
installatie en bijvoorbeeld ook bij 
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afsluiten 
uitstroom beperken tot de hoeveelheid die er door het 

of 

De hele situatie, inclusief de aanwezige verbindingen, afsluiters, etc. is schematisch weergegeven in 
1. Om een goed inzicht te krijgen in de risico’s, de oorzaken, de in te stellen barrières, de 

gevolgen en de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen in deze situatie, is specifiek voor deze 

Voordat er ook maar 
één afsluiter geopend wordt, wordt de pompinstallatie aangesloten op de olieaftakking van de olieput, 

extra barrières geplaatst, namelijk 
Deze aansluiting zal gebeuren onder toezicht 

nadat alle aansluitingen 
gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden, wordt de hoofdafsluiter van de pekelleiding bij de pekelput 

ers op de 
of leegproces daadwerkelijk gaat beginnen. Zo wordt 

voorkomen dat deze langere tijd openstaan zonder dat er activiteit is. Ook indien er langere tijd niet 
n overdag gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts 

handmatige afsluiters gesloten te worden door de operator van 

CCTV systeem houdt de meetkamer videotoezicht op de geplaatste pompunit. Zij 

handmatige afsluiters dus geopend door de 
automatische afsluiters 

(dicht) en zijn er aan de oliezijde drie automatische afsluiters (waarvan één in de pompinstallatie) en 

De chauffeur van de vrachtwagen sluit de slangen van zijn wagen aan op de pompinstallatie. Nadat 
gesloten 

handmatige afsluiter. Dit is dus de enige handmatige afsluiter die door de chauffeur bediend kan 

eel van de pompinstallatie geeft de chauffeur opdracht tot het vullen of legen 
dit signaal openen de twee 

en de afsluiter in 
de pompinstallatie (i.e. de pomp zelf). Daarvoor dient er dus wel een bedieningskabel te lopen van de 

an de aangesloten 
slangen terwijl alle afsluiters geopend zijn, waardoor enerzijds olie vrij uit de caverne kan stromen en 

(afhankelijk van welke 
, in 

Hieronder beschrijven we de 

uiters worden gesloten zodra de rode noodknop door de 
Deze bevindt zich direct buiten de pompinstallatie, nabij het 

bedieningspaneel. Indien gewenst kunnen er ook op verschillende plekken noodknoppen 
installatie en bijvoorbeeld ook bij 



Overige barri

en maatregelen

2. Koppeling met flowmeter (hoeveelheid)
hoeveelheid olie. Deze kan maximaal 42 m
een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten;

3. Koppeling met flowmeter (
debiet
220 m

4. Lekdetectie
Lekkage door h
waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 
aan de pekelzijde als aan de oliezijde sluiten

5. Druksensoren
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel 
moeten zijn dat 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 
sluiten.

6. CCTV
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten.

7. Sensoren in en op de tankwagen
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst

 
Loskoppelen van een tankwagen
Nadat de automatische afsluiters
chauffeur eerst de handm
losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel.
 

Overige barrières  

en maatregelen 

Om de milieurisico’s te minimaliseren 
op het optreden van het gevaar minimaliseren
maatregelen 
(wederom 
 
Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd i
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 
m3, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
tijd om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 
oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat 
 
Afscheiding van de put en de pompinstallatie
De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 
door het hek is 
 
 

 

Memo: Veiligheidsmaatregelen

Koppeling met flowmeter (hoeveelheid)
hoeveelheid olie. Deze kan maximaal 42 m
een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten;
Koppeling met flowmeter (
debiet registreert van meer dan 150 m
220 m3/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;
Lekdetectie –
Lekkage door h
waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 
aan de pekelzijde als aan de oliezijde sluiten
Druksensoren
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel 
moeten zijn dat 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 
sluiten. 
CCTV – Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten.
Sensoren in en op de tankwagen
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst

Loskoppelen van een tankwagen
Nadat de automatische afsluiters
chauffeur eerst de handm
losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel.

Om de milieurisico’s te minimaliseren 
het optreden van het gevaar minimaliseren

maatregelen getroffen 
wederom BBT).

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd i
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat 

Afscheiding van de put en de pompinstallatie
De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

or het hek is d.m.v. 

Veiligheidsmaatregelen

Koppeling met flowmeter (hoeveelheid)
hoeveelheid olie. Deze kan maximaal 42 m
een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten;
Koppeling met flowmeter (

registreert van meer dan 150 m
/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;

– De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp i
Lekkage door het losschieten van de slang van de 
waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 
aan de pekelzijde als aan de oliezijde sluiten
Druksensoren – Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel 
moeten zijn dat al bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten.
Sensoren in en op de tankwagen
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst

Loskoppelen van een tankwagen
Nadat de automatische afsluiters
chauffeur eerst de handmatige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 
losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel.

Om de milieurisico’s te minimaliseren 
het optreden van het gevaar minimaliseren

getroffen die, in het geval dat het gevaar optreedt, de 
). Hieronder geven we daarvan een overzicht.

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd i
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat 

Afscheiding van de put en de pompinstallatie
De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

d.m.v. een slot afgesloten.

Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom 

Koppeling met flowmeter (hoeveelheid)
hoeveelheid olie. Deze kan maximaal 42 m
een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten;
Koppeling met flowmeter (debiet) - 

registreert van meer dan 150 m
/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;

De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp i
et losschieten van de slang van de 

waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 
aan de pekelzijde als aan de oliezijde sluiten

Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel 

bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten.
Sensoren in en op de tankwagen – In en op de tankwagen zijn diverse sensoren (druk, flow,
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst

Loskoppelen van een tankwagen 
Nadat de automatische afsluiters gesloten zijn

atige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 
losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel.

Om de milieurisico’s te minimaliseren worden daarnaast de nodige 
het optreden van het gevaar minimaliseren

die, in het geval dat het gevaar optreedt, de 
Hieronder geven we daarvan een overzicht.

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd i
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat 

Afscheiding van de put en de pompinstallatie
De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

een slot afgesloten.

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

Koppeling met flowmeter (hoeveelheid) -  De 
hoeveelheid olie. Deze kan maximaal 42 m3 bedragen. Na passage van deze hoeveelheid w
een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten;

 De automatische afsluiters 
registreert van meer dan 150 m3/uur. In geval van vrije uitstroom bedraagt het debiet 
/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;

De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp i
et losschieten van de slang van de 

waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 
aan de pekelzijde als aan de oliezijde sluiten. 

Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel 

bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten.

In en op de tankwagen zijn diverse sensoren (druk, flow,
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst

gesloten zijn, na het vullen of legen van een tankwagen, sluit de 
atige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 

losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel.

worden daarnaast de nodige 
het optreden van het gevaar minimaliseren (BBT; Best Beschikbare Techniek)

die, in het geval dat het gevaar optreedt, de 
Hieronder geven we daarvan een overzicht.

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd i
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat 

Afscheiding van de put en de pompinstallatie 
De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

een slot afgesloten. 

van gasolie door toevoer van pekel

e flowmeter registreert de per keer doorgelaten 
bedragen. Na passage van deze hoeveelheid w

een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 
zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde, sluiten; 

De automatische afsluiters 
/uur. In geval van vrije uitstroom bedraagt het debiet 

/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;
De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp i
et losschieten van de slang van de olieput zal dan ook direct gedetecteerd worden 

waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 

Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 
drukval. Omdat de drukafname echter niet heel snel gebeurt

bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 
bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 
automatische afsluiters op afstand kunnen worden gesloten. 

In en op de tankwagen zijn diverse sensoren (druk, flow,
die de toestroom beëindigen bij hoger vullen dan gewenst, bij het wegvallen van de flow, etc.

, na het vullen of legen van een tankwagen, sluit de 
atige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 

losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 
afsluiters gesloten te worden door de operator van AkzoNobel. 

worden daarnaast de nodige 
BBT; Best Beschikbare Techniek)

die, in het geval dat het gevaar optreedt, de 
Hieronder geven we daarvan een overzicht. 

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
betonnen plaat waardoor deze 100% beschermd is tegen het belangrijkste gevaar, namelijk een 
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
pekelzijde (dichtdraaien handmatige afsluiters), mocht dat nodig zijn.

De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

van gasolie door toevoer van pekel 

flowmeter registreert de per keer doorgelaten 
bedragen. Na passage van deze hoeveelheid w

een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 

De automatische afsluiters sluiten indien de flowmeter een 
/uur. In geval van vrije uitstroom bedraagt het debiet 

/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters;
De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp i

olieput zal dan ook direct gedetecteerd worden 
waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 

Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan 

gebeurt, zal deze druksensor 
bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 

bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 

In en op de tankwagen zijn diverse sensoren (druk, flow,
, bij het wegvallen van de flow, etc.

, na het vullen of legen van een tankwagen, sluit de 
atige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 

losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 

worden daarnaast de nodige barrières opgeworpen
BBT; Best Beschikbare Techniek)

die, in het geval dat het gevaar optreedt, de gevolgen ervan minimaliseren

Verdiept, geheel onder maaiveld aangelegde boorgatafwerking 
De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 

s tegen het belangrijkste gevaar, namelijk een 
aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 

, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 
nodig zijn. 

De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

 

flowmeter registreert de per keer doorgelaten 
bedragen. Na passage van deze hoeveelheid w

een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 

sluiten indien de flowmeter een 
/uur. In geval van vrije uitstroom bedraagt het debiet 

/uur, wat dus een trigger is voor het sluiten van de automatische afsluiters; 
De gevoelige lekdetectie in de boorkelder registreert oliedamp in deze boorkelder. 

olieput zal dan ook direct gedetecteerd worden 
waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 

Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
de pekelput. Het losschieten van een olieleiding waardoor de olie vrij uit kan stromen,

zal deze druksensor 
bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 

bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 
pekelzijde als aan de oliezijde, te sluiten zorgt ervoor dat, ook in het geval van een ongeluk waarbij 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 

In en op de tankwagen zijn diverse sensoren (druk, flow,
, bij het wegvallen van de flow, etc.

, na het vullen of legen van een tankwagen, sluit de 
atige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 

losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er allee
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 

opgeworpen, die de kans 
BBT; Best Beschikbare Techniek), en mitigerende 

gevolgen ervan minimaliseren

De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
s tegen het belangrijkste gevaar, namelijk een 

aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 
, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 

De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 

 

flowmeter registreert de per keer doorgelaten 
bedragen. Na passage van deze hoeveelheid wordt 

een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 

sluiten indien de flowmeter een 
/uur. In geval van vrije uitstroom bedraagt het debiet echter 

n deze boorkelder. 
olieput zal dan ook direct gedetecteerd worden 

waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 

Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
stromen, leidt tot een 

zal deze druksensor zo gevoelig 
bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 

bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 

een ongeluk waarbij 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 

In en op de tankwagen zijn diverse sensoren (druk, flow, level) 
, bij het wegvallen van de flow, etc. 

, na het vullen of legen van een tankwagen, sluit de 
atige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 

losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
pompinstallatie. Indien er langere tijd niet gevuld of geleegd wordt, bijvoorbeeld als er alleen overdag 
gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 

, die de kans 
mitigerende 

gevolgen ervan minimaliseren 

De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
s tegen het belangrijkste gevaar, namelijk een 

aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 
, waarin in geval van uitstroom nabij het boorgat olie tijdelijk kan worden opgevangen. Dit biedt ook 
om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 

oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 

De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 
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flowmeter registreert de per keer doorgelaten 
ordt 

een signaal gegeven naar het bedieningspaneel dat er voor zorgt dat de automatische afsluiters, 

sluiten indien de flowmeter een 
echter 

n deze boorkelder. 
olieput zal dan ook direct gedetecteerd worden 

waarna een signaal wordt gegeven aan het bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel 

Op diverse plekken zijn druksensoren gemonteerd, waaronder op de olieput en op 
leidt tot een 

gevoelig 
bij een geringe drukafname een signaal wordt gegeven aan het 

bedieningspaneel en de automatische afsluiters, zowel aan de pekelzijde als aan de oliezijde 

Cameratoezicht vanuit de meetkamer van AkzoNobel op de locatie in combinatie met een 
vanuit de meetkamer te bedienen noodknop om de automatische afsluiters, zowel aan de 

een ongeluk waarbij 
de chauffeur niet meer in staat is de op de locatie aanwezige rode knop te bedienen, de 

level) 

, na het vullen of legen van een tankwagen, sluit de 
atige afsluiter in de pompinstallatie, waarna de tankwagen kan worden 

losgekoppeld. De chauffeur van de vrachtwagen koppelt de slangen van zijn wagen los van de 
n overdag 

gevuld of geleegd wordt en er ’s nachts dus geen activiteit is, dienen vervolgens de vier handmatige 

, die de kans 

De boorgatafwerking wordt verdiept, volledig beneden maaiveld, aangelegd en afgedekt door een 
s tegen het belangrijkste gevaar, namelijk een 

aanrijding door een vrachtwagen. Tegelijk ontstaat hiermee een boorkelder met een volume van ca. 50 
Dit biedt ook 

om, in geval van uitstroom door een kleiner gat, maatregelen te treffen, zoals het inzetten van een 
oliepomp om uitstromende olie naar tankwagens over te pompen en om maatregelen te treffen aan de 

De olieput is omheind door een hekwerk, waarbinnen de pompinstallatie geplaatst is, als deze 
aanwezig is voor activiteiten. De pompinstallatie is uiteraard met een slot afgesloten. Ook de toegang 



 

Memo: Veiligheidsmaatregelen

Bijlage 1 
 

 

Veiligheidsmaatregelen

Bijlage 1 – Schematisch overzicht afsluiters en beveiligingen tijdens operatie

 

Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom 

Schematisch overzicht afsluiters en beveiligingen tijdens operatie

 

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

Schematisch overzicht afsluiters en beveiligingen tijdens operatie

  

van gasolie door toevoer van pekel

Schematisch overzicht afsluiters en beveiligingen tijdens operatie

van gasolie door toevoer van pekel 

Schematisch overzicht afsluiters en beveiligingen tijdens operatie

 

Schematisch overzicht afsluiters en beveiligingen tijdens operatie

 

Schematisch overzicht afsluiters en beveiligingen tijdens operatie 
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Memo: Veiligheidsmaatregelen

Bijlage 2 

Veiligheidsmaatregelen

Bijlage 2 – Bowtie di

Veiligheidsmaatregelen tegen uitstroom 

Bowtie diagram event ‘Continue olie

tegen uitstroom van gasolie door toevoer van pekel

gram event ‘Continue olie

van gasolie door toevoer van pekel

gram event ‘Continue olie-uitstroom (volume > 200 m

van gasolie door toevoer van pekel 

uitstroom (volume > 200 m

 

uitstroom (volume > 200 m

 

uitstroom (volume > 200 m3) 
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New Location: 
Loss of 

wellhead 
integrity 

(below the 
ASV)

 Storage of gasoil 
in a salt cavern

completely submerge 
the wellhead cellar

reinforced wellhead 
house (removable)

reinforced concrete 
blocks

traffic rail

catastophic 
wellhead damage 
due to collision 

with heavy traffic

speed reduction 
measures 

(municipality)

driving instructions to 
reduce speed

reckless driving

completely submerge 
the wellhead cellar

wellhead house 
(locked)security fencesecurity surveillance

video surveillance 
(continuous)

location outside risk 
area with respect to 

vandalism

vandalism causing 
catastrophic 

wellhead damage

extra surveillance 
during football 

matches

near football 
stadium (Grolsch 

Veste)

install backup valves 
(automatic)

repeated wellhead 
performance 

monitoring and 
actions (plan-do-che…

pressure monitoring 
system (detection of 

leak) 
(Deltares_A:5.10.3)

standard working 
procedures

improperly closed 
valve

contractor 
management

use of different 
contractors for oil 

transportation

install backup valves 
(automatic)

repeated wellhead 
performance 

monitoring and 
actions (plan-do-che…

pressure monitoring 
system (detection of 

leak) 
(Deltares_A:5.10.3)

malfunctioning 
valve

infrared sensor for 
leak detection

non-corrosive steel

small-scale leak 
due to corrosion

submerged wellhead 
cellar collects part of 

the spilled volume

submerged wellhead 
cellar has a thick, 

heavy roof protecting 
people in the 

surrounding against 
injury

obligation to wear 
Personal Protection 
Gear (PPGs) at well 

location

injury (near 
wellhead)

fire brigade provides 
vacuum truck to pump 

oil from cellar into 
trucks

volume that flows 
over the edge of the 

cellar is lead to the oil
-water-seperator or to 

the drainage of the 
industrial area (to be 
discussed with the 

regional water 
authority)

outflow exceeding 
wellhead cellar 

capacity

submerged wellhead 
cellar forms a closed 
space and minimizes 
the possibility of the 

development of a 
flamable vapour

fire extinguishers (in 
trucks, submerged 

wellhead cellar)

foam storage ARGOS 
at the Marssteden

fire at wellhead

submerged wellhead 
cellar collects part of 

the spilled volume

free outflow at 
surface (oilspill)

fire brigade provides 
vacuum truck to pump 

oil from cellar into 
trucks

volume that flows 
over the edge of the 

cellar is lead to the oil
-water-seperator or to 

the drainage of the 
industrial area (to be 
discussed with the 

regional water 
authority)

take immediate 
remediation measures

outflow exceeding 
wellhead cellar 

capacity

reputational 
damage

financial loss
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1 Tankwagen Instantaan/continu
1.1 Geen 1 1 n.v.t. 42000 Auto.Debiet 62,50 0,94 60 3750 45750,00 0,94 Inst. 1,14E-09 1,07E-09 7,37E-07
1.2 Geen 1 1 n.v.t. 42000 Auto.Flow 62,50 0,05994 60 3750 45750,00 0,05994 Inst. 1,14E-09 6,84E-11 4,70E-08
1.3 Geen 1 1 n.v.t. 42000 Handmatig 62,50 0,000054 120 7500 49500,00 0,000054 Inst. 1,14E-09 6,16E-14 4,24E-11
1.4 Geen 1 1 n.v.t. 42000 Geen 62,50 0,000006 1800 112500 154500,00 0,000006 Inst. 1,14E-09 6,84E-15 4,71E-12

Check 1
2 Vrijkomen gehele inhoud

2.1 Geen 1 1 n.v.t. 42000 Auto.Debiet 62,50 0,94 60 3750 45750,00 0,94 60 5,70E-11 5,36E-11 3,69E-08
2.2 Geen 1 1 n.v.t. 42000 Auto.Flow 62,50 0,05994 60 3750 45750,00 0,05994 60 5,70E-11 3,42E-12 2,35E-09
2.3 Geen 1 1 n.v.t. 42000 Handmatig 62,50 0,000054 120 7500 49500,00 0,000054 120 5,70E-11 3,08E-15 2,12E-12
2.4 Geen 1 1 n.v.t. 42000 Geen 62,50 0,000006 1800 112500 154500,00 0,000006 1800 5,70E-11 3,42E-16 2,35E-13

Check 1
3 Breuk van de losslang

3.1 Tussen Handmatig 0,9 120 34,08 4089,26 Auto.Debiet 62,50 0,94 60 3750 7839,26 0,846 120 4,00E-06 3,38E-06 2,33E-03
3.2 Tankwagen Handmatig 0,9 120 34,08 4089,26 Handmatig 62,50 0,06 120 7500 11589,26 0,054 120 4,00E-06 2,16E-07 1,49E-04
3.3 & Pomp Geen 0,1 1800 34,08 42000 Auto.Debiet 62,50 0,94 60 3750 45750,00 0,094 1800 4,00E-06 3,76E-07 2,59E-04
3.4 Geen 0,1 1800 34,08 42000 Auto.Flow 62,50 0,05994 60 3750,00 45750,00 0,005994 1800 4,00E-06 2,40E-08 1,65E-05
3.5 Geen 0,1 1800 34,08 42000 Geen 62,50 0,00006 1800 112500 154500,00 0,000006 1800 4,00E-06 2,40E-11 1,65E-08

Check 1
4 Lekkage van de losslang

4.1 Tussen N.v.t. 1 0 0,00 0,00 Handmatig 0,49 0,9 120 58,236 58,24 0,9 120 4,00E-05 3,60E-05 2,48E-02
4.2 Tankwagen N.v.t. 1 0 0,00 0 Geen 0,49 0,1 1800 873,54 873,54 0,1 1800 4,00E-05 4,00E-06 2,75E-03

& Pomp Check 1
5 Breuk van de losslang

5.1 Tussen N.v.t. 1 120 0,00 0,00 Auto.Debiet 55,56 0,94 60 3333,33 3333,33 0,94 120 4,00E-06 3,76E-06 2,59E-03
5.2 Pomp & N.v.t. 1 120 0,00 0,00 Handmatig 55,56 0,054 120 6666,67 6666,67 0,054 120 4,00E-06 2,16E-07 1,49E-04
5.3 Caverne N.v.t. 1 1800 0,00 0 Auto.Flow 55,56 0,005994 60 45333,33 45333,33 0,005994 1800 4,00E-06 2,40E-08 1,65E-05
5.4 n.v.t. 1 1800 0,00 0 Geen 55,56 0,000006 1800 100000 100000,00 0,000006 1800 4,00E-06 2,40E-11 1,65E-08

Check 1
6 Lekkage van de losslang

6.1 Tussen N.v.t. 1 120 0,00 0,00 Handmatig 0,49 0,9 120 58,24 58,24 0,9 120 4,00E-05 3,60E-05 2,48E-02
6.2 Pomp & N.v.t. 1 1800 0,00 0 Geen 0,49 0,1 1800 873,54 873,54 0,1 1800 4,00E-05 4,00E-06 2,75E-03

Caverne Check 1
7 Instantaan vrijkomen gehele inhoud

7.1 => Plasbrand Geen 1 1 n.v.t. 42000 N.v.t. 0 1 0 0 42000,00 1 1 5,80E-09 5,80E-09 3,99E-06

8 Catastrofaal falen Pomp
8.1 Handmatig 0,9 120 34,08 4089,26 Auto.Debiet 55,56 0,94 60 3333,33 7422,59 0,846 120 1,14E-09 9,65E-10 6,64E-07
8.2 Handmatig 0,9 120 34,08 4089,26 Handmatig 55,56 0,06 120 6666,67 10755,92 0,054 120 1,14E-09 6,16E-11 4,24E-08
8.3 Geen 0,1 1800 34,08 42000 Auto.Debiet 55,56 0,94 60 3333,33 45333,33 0,094 1800 1,14E-09 1,07E-10 7,37E-08
8.4 Geen 0,1 1800 34,08 42000 Auto.Flow 55,56 0,05994 60 3333,33 45333,33 0,005994 1800 1,14E-09 6,84E-12 4,70E-09
8.5 Geen 0,1 1800 34,08 42000 Geen 55,56 0,00006 1800 100000 142000,00 0,000006 1800 1,14E-09 6,84E-15 4,71E-12

Check 1
9 Lekkage van de Pomp

9.1 Handmatig 1 120 n.v.t. 0,00 Handmatig 0,49 0,9 120 58,24 58,24 0,9 120 5,70E-09 5,13E-09 3,53E-06
9.2 Geen 1 1800 n.v.t. 0 Geen 0,49 0,1 1800 873,54 873,54 0,1 1800 5,70E-09 5,70E-10 3,92E-07

Check 1

Kenmerken gecombineerde 
uitstroming

Modellering - Laatste kolom
Scenario's bij het Laden van een 

tankwagen
Kenmerken Tankwagen-uitstroming Kenmerken Caverne-uitstroming

Totale uitstroomkans
Scenario's bij het Laden van een 

tankwagen
Kenmerken Tankwagen-uitstroming Kenmerken Caverne-uitstroming

Kenmerken gecombineerde 
uitstroming
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10 Tankwagen Instantaan/continu
10.1 Geen 1 1 n.v.t. 42000 N.v.t. 0 1 0 0 42000,00 1 Inst. 1,14E-09 1,14E-09 7,84E-07

11 Vrijkomen gehele inhoud
11.1 Geen 1 1 n.v.t. 42000 N.v.t. 0 1 0 0 42000,00 1 1 5,70E-11 5,70E-11 3,92E-08

12 Breuk van de losslang
12.1 Tussen Handmatig 0,9 120 34,08 4089,26 N.v.t. 0 1 0 0 4089,26 0,9 120 4,00E-06 3,60E-06 2,48E-03
12.2 Tankwagen Geen 0,1 1800 34,08 42000 N.v.t. 0 1 0 0 42000,00 0,1 1800 4,00E-06 4,00E-07 2,75E-04

& Pomp Check 1

13 Lekkage van de losslang
13.1 Tussen Handmatig 0,9 120 0,49 58,24 N.v.t. 0 1 0 0 58,24 0,9 120 4,00E-05 3,60E-05 2,48E-02
13.2 Tankwagen Geen 0,1 1800 0,49 873,53 N.v.t. 0 1 0 0 873,53 0,1 1800 4,00E-05 4,00E-06 2,75E-03

& Pomp Check 1

14 Breuk van de losslang
14.1 Tussen Handmatig 0,9 120 62,50 7500,00 Auto.Debiet 55,56 0,94 60 3333,333 10833,33 0,846 120 4,00E-06 3,38E-06 2,33E-03
14.2 Pomp & Handmatig 0,9 120 62,50 7500,00 Handmatig 55,56 0,06 120 6666,667 14166,67 0,054 120 4,00E-06 2,16E-07 1,49E-04
14.3 Caverne Geen 0,1 1800 62,50 42000 Auto.Debiet 55,56 0,94 60 3333,333 45333,33 0,094 1800 4,00E-06 3,76E-07 2,59E-04
14.4 Geen 0,1 1800 62,50 42000 Geen 55,56 0,06 1800 100000 142000,00 0,006 1800 4,00E-06 2,40E-08 1,65E-05

Check 1
15 Lekkage van de losslang

15.1 Tussen Handmatig 0,9 120 0,49 58,24 N.v.t. 0,00 1 0 0,00 58,24 0,9 120 4,00E-05 3,60E-05 2,48E-02
15.2 Pomp & Geen 0,1 1800 0,49 873,53 N.v.t. 0,00 1 0 0 873,53 0,1 1800 4,00E-05 4,00E-06 2,75E-03
15.3 Caverne Check 1

16 Instantaan vrijkomen gehele inhoud
16.1=> Plasbrand Geen 1 1 n.v.t. 42000 N.v.t. 0 1 0 0 42000,00 1 1 5,80E-09 5,80E-09 3,99E-06

17 Catastrofaal falen Pomp
17.1 Handmatig 0,9 120 34,08 4089,26 Auto.Debiet 55,56 0,94 60 3333,33 7422,59 0,846 120 1,14E-09 9,65E-10 6,64E-07
17.2 Handmatig 0,9 120 34,08 4089,26 Handmatig 55,56 0,06 120 6666,67 10755,92 0,054 120 1,14E-09 6,16E-11 4,24E-08
17.3 Geen 0,1 1800 34,08 42000 Auto.Debiet 55,56 0,94 60 3333,33 45333,33 0,094 1800 1,14E-09 1,07E-10 7,37E-08
17.4 Geen 0,1 1800 34,08 42000 Geen 55,56 0,06 1800 100000 142000,00 0,006 1800 1,14E-09 6,84E-12 4,71E-09

Check 1
18 Lekkage van de Pomp

18.1 Handmatig 0,9 120 0,49 58,24 N.v.t. 0,00 1 0 0,00 58,24 0,9 120 5,70E-09 5,13E-09 3,53E-06
18.2 Geen 0,1 1800 0,49 873,53 N.v.t. 0,00 1 0 0 873,53 0,1 1800 5,70E-09 5,70E-10 3,92E-07

Check 1

Kenmerken gecombineerde 
uitstroming

Modellering - Laatste kolom
Scenario's bij het Lossen van een 

tankwagen
Kenmerken Tankwagen-uitstroming Kenmerken Caverne-uitstroming

Totale uitstroomkans
Scenario's bij het Lossen van een 

tankwagen
Kenmerken Tankwagen-uitstroming Kenmerken Caverne-uitstroming

Kenmerken gecombineerde 
uitstroming
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5 Risicokaart 
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6 Plattegrond van de inrichting 
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7 Veiligheidsinformatieblad Gasolie (Diesel) 

 

 

 



 

Fuels, diesel 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006/EC 

Datum herziening: 31/08/2012 :  Versie:1.0  
 

31/08/2012 NL (Nederlands)  1/7 

 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Stof 

Stofnaam : Fuels, diesel 

IUPAC naam : Fuels, diesel 

EU-Identificatienummer : 649-224-00-6 

EG nr : 269-822-7 

CAS-nr. : 68334-30-5 

REACH registratienr. : 01-2119484664-0163 
 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruik categorie : Motorbrandstoffen 
 

  

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen extra informatie beschikbaar 
  

 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Argos 
Waalhaven Z.Z.11 
3089 JH Rotterdam - The Netherland 
T +31(0)881007000- F +31(0)881007900 
reach@argosenergies.com - www.argosenergies.com 

 
REACH informatie: 
Argos Reach Department 
Tel.: +31 (0) 88 1007 619  
Email: reach@argosenergies.com 
Business hours (weekdays): 09:00-17:30h 
 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : Netherlands: Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC): +31(0)30 247 88 88 
Belgium: Nationaal Gifcentrum: +32(0)70 245 245 
Germany: Giftnotruf Berlin: +49(0)30 19240 
Switzerland: Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum: 145 (binnen Switzerland) 
+41(0)44 2 51 51 51 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Flam. Liq. 3 H226   

Acute Tox. 4  H332   

Skin Irrit. 2 H315   

Carc. 2 H351   

STOT RE 2 H373   

Asp. Tox. 1 H304   

Aquatic Chronic 2 H411   
   

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 
 

  

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG 

Carc.Cat.3; R40 
Xn; R20 
Xn; R65 
Xi; R38 
N; R51/53 

Tekst van R-zinnen: zie onder hoodstuk 16. 
 

  
 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen extra informatie beschikbaar 

mailto:reach@argosenergies.com
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2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

 

GHS08 

 

GHS09 

  

CLP Signaalwoord : Gevaar 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. 
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 
H332 - Schadelijk bij inademing. 
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. 
P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft 
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. 
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren. 
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden. 
P241 - Explosieveilige elektrische /ventilatie-/verlichtings-/… apparatuur gebruiken. 

 

 

2.3. Andere gevaren 
Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 

3.1. Stoffen 
 

Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG 

Fuels, diesel (CAS No.) 68334-30-5 
(EC no) 269-822-7 
(EC index no) 649-224-00-6 
(REACH-no) 01-2119484664-0163 

100 Carc.Cat.3; R40 
Xn ; R65 
Xi; R38 
N; R51/53 
Xn; R20 

 

 

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Brandstoffen, diesel CAS No.) 68334-30-5 
(EC no) 269-822-7 
(EC index no) 649-224-00-6 
(REACH-no) 01-2119484664-0163 

 Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Carc. 2, H351 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 2, H411 

 

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16 
 

3.2. Mengsels 
Niet van toepassing 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 
vergemakkelijkt. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. 

EHBO na inademing : Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Als blootstelling 
symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Houd het slachtoffer warm en rustig. Patiënt uit de 
verontreinigde omgeving verwijderen en in de buitenlucht brengen. Bij bewusteloosheid in 
stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren. 

EHBO na contact met de huid : Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel wateren zeep. Bij huidirritatie: een arts 
raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk 15 minuten met veel 
water spoelen. Tijdens het spoelen ogen goed open houden. Als er symptomen optreden of in 
geval van twijfel een arts consulteren. 

EHBO na opname door de mond : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Onmiddellijk mond 
spoelen en veel water drinken. 

 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Geen extra informatie beschikbaar 
 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Geen extra informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen: : Verneveld water. poeder. Kooldioxide (CO2). Ter bescherming van personen en koeling van 
containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten. Schuim. Zand. 

Ongeschikte blusmiddelen : Krachtige waterstraal. 
 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Brandgevaar : Een hoge temperatuur kan giftige gassen vrijmaken. Door de onvolledige verbranding komen 
gevaarlijk koolstofmonoxide, koolstofdioxide en andere giftige gassen vrij. 

Reactiviteit : Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd. 
 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Blusinstructies : Koel de containers die aan het vuur blootstaan af met water. Fire residues and contaminated fire 
extinguishing water must be disposed of in accordance with local regulations. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Bijkomende persoonlijke bescherming: volledig beschermende kledij met onafhankelijk werkend 
ademhalingsapparaat. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. 

Noodprocedures : Immediately contact emergency personnel. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Draag geschikte beschermende kleding. 

Noodprocedures : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. uit de buurt van 
open vuur en hete oppervlakken. Lucht in het betroffen gebied binnenlaten. 

 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet lozen in oppervlaktewater. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. 
 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. Lucht in het betroffen gebied binnenlaten. 

Reinigingsmethoden : Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. 

Overige informatie : Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in 
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 

 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Voor de verwerking van productresten zie paragraaf 13 Instructies voor verwijdering. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het mengsel 

: Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om dampconcentraties tot 
een minimum te beperken. Aard het circuit naar behoren om het risico van elektrostatische 
ontladingen te voorkomen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagcondities : Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Droog houden en in een goed gesloten verpakking 

bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. 

Warmte-ontsteking : Store away from excessive heat. 

Opslagplaats : Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht. 

Verpakkingsmateriaal : Opslaan in goed gesloten, lekvrije vaten van koolstofstaal of roestvrij staal. 
 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen extra informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8.1. Controleparameters 

Fuels, diesel (68334-30-5) 

Belgium Limit value (mg/m³) 100 mg/m³ 

Italy - Portugal - USA ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 100 mg/m³ 

Ireland OEL (15 min ref) (mg/m3) 100 mg/m³ 
 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen : Voor voldoende ventilatie zorgen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming 
dragen. 
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Persoonlijke beschermingsuitrusting : Handschoenen. Veiligheidsbril. Draag geschikte beschermende kleding. 

  

Bescherming handen : Chemisch bestendige veiligheidshandschoenen (EN 374) bij langer direkt contact. 

Oogbescherming : Goed gesloten veiligheidsbril. 

Bescherming van de huid en het lichaam : Draag geschikte beschermende kleding. 

Bescherming luchtwegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. In buitensporige 
concentratie, persluchtapparatuur kan nodig. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
  

Kleur : Kleurloos tot geelachtig  

Geur : Kenmerk.  

Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar 
  

pH : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Smeltpunt : -40 - -6 °C 
  

Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 
  

Kookpunt : -462 - 141 °C 
  

Vlampunt : > 56 °C 
  

Zelfontbrandingstemperatuur : > 225 °C 
  

Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar 
  

Dampdruk : 4 hPa 
  

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 
  

Relatieve dichtheid : 0.8 - 0.91 g/cm³ 
  

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar 
  

Log Kow : Geen gegevens beschikbaar 
  

Viscositeit, kinematisch : > 1.5 mm²/s 
  

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 
  

Ontploffingseigenschappen : Niet ontplofbare 
  

Oxiderende eigenschappen : Niet oxiderend 
  

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
  

 

9.2. Overige informatie 
Geen extra informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
 

10.1. Reactiviteit 

Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd. 
 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7. 
 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen enkel bekend. 
 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Vermijd ontstekingsbronnen. 
 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Niet bekend. 
 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen enkel bekend. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit : Schadelijk bij inademing. 
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Fuels, diesel (68334-30-5) 

LD50 oraal rat 7600 mg/kg (OECD 420) 

LD50 dermaal konijn > 4300 mg/kg (OECD 434) 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 4.1 mg/l/4u (OECD 403) 

ATE (oraal) 7600 mg/kg 

ATE (stof,nevel) 4.1 mg/l/4u 
 
 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
 

 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige 
blootstelling) 

: Niet ingedeeld 

 

 

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde 
blootstelling) 

: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

 
 

Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
 

12.1. Toxiciteit 
 

Fuels, diesel (68334-30-5) 

LC50 vissen 1 21 mg/l 96h (OECD 203) 

EC50 Daphnia 1 68 mg/l 48h (OECD 202) 

EC50 andere waterorganismen 1 > 1000 mg/l (Bacteria, QSAR calculation - 40h) 

ErC50 (algen) 22 mg/l 72h (OECD 201) 

NOEC chronisch vis 0.083 mg/l (QSAR calculation - 14d) 

NOEC chronisch schaaldieren 0.2 mg/l (QSAR calculation - 21d) 
 
 
 

 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen extra informatie beschikbaar 
 

 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen extra informatie beschikbaar 
 

 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen extra informatie beschikbaar 
 

 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Fuels, diesel (68334-30-5) 

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. 
 

 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen extra informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Regionale wetgeving (afval) : Gooi containers om te voldoen aan an toepassing zijnde lokale, nationale en internationale 
regelgeving. 

Afvalverwerkingsmethoden : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
 

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 

14.1. VN-nummer 

VN-nr. : UN 1202 
 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Proper Shipping Name : STOOKOLIE, LICHT 

Omschrijving vervoerdocument : UN 1202 STOOKOLIE, LICHT, 3, III, (D/E) 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

Klasse (VN) : 3 
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Gevaarsetiketten (VN) : 3 

 
 

14.4. Verpakkingsgroep 

Verpakkingsgroep (VN) : III 
 

14.5. Dangers pour l’environnement 

Gevaarlijk voor het milieu : 

 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

14.6.1. Landtransport 

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 30 

Classificeringscode (VN) : F1 

Oranje identificatiebord : 

 

Bijzondere bepaling (ADR)  640L 

Transportcategorie (ADR)  3 

Code tunnelbeperking : D/E 

Beperkte hoeveelheden (ADR)  5L 

Excepted quantities (ADR) : E1 

14.6.2. Transport op open zee 

Transportreglementering (IMDG) : Onder voorbehoud van de bepalingen 

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5L 

EmS nummer (1) : F-E, S-E 

14.6.3. Luchttransport 

Transportreglementering (ICAO) : Onder voorbehoud van de bepalingen 

Instructie "cargo" (ICAO) : 366 

Instructie "passenger" (ICAO) : 355 

Instructie "passenger" - Beperkte hoeveelheden 
(ICAO) 

: Y344 

14.6.4. Binnenvaart (ADN) 

Transportreglementering (ADN) : Onder voorbehoud van de bepalingen 

Gevaren (AND) : 3, N2, CMR, F 
 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 

Niet van toepassing 
 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 

REACH bevat geen kandidaat-stof 
 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Geen extra informatie beschikbaar 
 
 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen extra informatie beschikbaar 
  

RUBRIEK 16: Overige informatie 
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Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: 

 Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit (inhalatief) Categorie 4 

 Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist) 

Acute toxiciteit (inhalatie:stofdeeltjes,nevel) Categorie 4 

 Aquatic Chronic 2 Categorie 2 Gevaarlijk voor aquatisch milieu - chronisch gevaar 

 Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar Categorie 1 

 Carc. 2 Carcinogeniteit Categorie 2 

 Flam. Liq. 3 ontvlambare vloeibare stoffen Categorie 3 

 Skin Irrit. 2 irritatie/prikkeling van de huid Categorie 2 

 STOT RE 2 Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) Categorie 2 

 H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

 H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

 H332 Schadelijk bij inademing. 

 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. 

 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 R20 Schadelijk bij inademing. 

 R38 Irriterend voor de huid. 

 R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten 

 R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 
effecten veroorzaken. 

 R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 

 N Gevaarlijk voor het milieu 

 Xi Irriterend 

 Xn Schadelijk 
 

 

 
SDS EU (REACH bijlage II) 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 Bijlage 

8 Vervoersplan 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

VERVOERSPLAN 
OLIEOPSLAG IN 
CAVERNES IN TWENTE 
 



 
© 2012 Argos., All rights reserved. This document contains confidential information. Transferring this information to third parties without written permission from 

or on behalf of Argos is prohibited, as well as copying this document or parts of it. 

 

 

 

 

 

 

 

VERVOERSPLAN 
OLIEOPSLAG IN 
CAVERNES IN TWENTE 
 

Colofon  

bestandsnaam  Vervoersplan Olieopslag in Cavernes in Twente 

auteur  Maurice Stevens 

referentie  

versie  1 

status  Versie 1 



Vervoersplan Olieopslag in Cavernes in Twente  

 

3 

 

INHOUDSOPGAVE 

 
1. Samenvatting 4 

2. Introductie 5 

3. Vervoersbewegingen MER 6 

4. Vervoersbewegingen in praktijk 9 

4.1 Logistieke kostenbeperking 9 

4.2 Vullen en legen van strategische capaciteit 10 

4.3 Vullen en legen van commerciële capaciteit 10 

4.4 Verversen van strategische voorraad 11 

4.5 Crisis situaties 11 

4.6 THEORIE VERSUS PRAKTIJK 12 

4.7 OVERIGE BEVINDINGEN 13 

4.7.1 Milieu vergunning Hengelo 13 
4.7.2 Transport luwtes 13 

4.8 Conclusies MER versus praktijk 13 

5. Transport routes 14 

5.1 Route A35 14 

5.2 Route Hengelosestraat 15 

5.3 Aandachtspunten op hoofdroute 16 

5.3.1 Woningen aan route 16 
5.3.2 Standplaats Vrachtwagens 17 
5.3.3 Mogelijke verbeterpunten 18 

6. Vermindering van vervoersbewegingen 19 

6.1 Combineren van activiteiten 19 

6.2 Van cavernes direct naar klant 19 

6.3 Spreiden van commerciële activiteiten 20 

7. Afspraken tussen belanghebbenden 21 

7.1 Afspraken met transporteur(s) 21 

7.2 Afspraken met gemeenten 21 

 



Vervoersplan Olieopslag in Cavernes in Twente  

 

4 

 

 

1. SAMENVATTING 

Dit vervoersplan komt voort uit een project, waarbij initiatiefnemers Akzo Nobel en Argos gasolie op willen slaan in 

zoutcavernes in Twente. Voor dit project loopt een MER procedure met alle bijkomende onderdelen, waarbij dit 

vervoersplan onderdeel vormt van de benodigde informatie voor belanghebbenden. 

 

Als gevolg van het project zal product door middel van binnenvaartschepen naar een tussenopslag locatie van Argos 

in Hengelo vervoerd worden. Van hier uit wordt het product met vrachtwagens naar 5 cavernes in industriegebied De 

Marssteden vervoerd voor opslag.  

 

Ondanks het feit dat de gasolie geen routeplicht kent zijn de initiatiefnemers toch bereid tot het opstellen van dit 

vervoersplan om meer inzicht te verschaffen in het te verwachten transport, te beoordelen of er knelpunten zijn, die 

opgelost moeten worden en om afspraken te maken met belanghebbenden omtrent het transport. Doel van dit alles 

is om overlast vanuit het project tot een minimum te beperken. 

 

In het MER wordt een hoeveelheid transportbewegingen aangevraagd, die overeenkomt met een ‘worst case’ 

situatie. In werkelijkheid ligt het te verwachten aantal vervoersbewegingen naar alle waarschijnlijkheid lager dan 

beschreven in het MER, omdat: 

• Er naar verwachting minder (of geen) verversingen nodig zullen zijn 

• Er waarschijnlijk minder commerciële activiteiten plaats zullen vinden 

• Het aantal vervoersbewegingen mede afhankelijk is van het wel of niet voordoen van een (olie) crisis 

• Er in een crisis situatie, vanwege hoge logistieke kosten van transport van en naar de cavernes, eerder 

product elders in de markt gebracht wordt alvorens een beroep te doen op de gasolie in de cavernes 

 

Om bovenstaande redenen is het reëel te veronderstellen dat het gemiddeld aantal vervoersbewegingen per jaar niet 

op 21.000 stuks, maar eerder op ongeveer 7.500 tot 9.000 stuks zal liggen. 

 

Op de hoofdroute zijn een aantal aandachtspunten die in dit vervoersplan benoemd worden. In overleg zal bepaald 

moeten worden of er maatregelen getroffen kunnen en moeten worden om de overlast te beperken. Hiernaast 

schetsen de initiatiefnemers in hoofdstuk 6 nog een aantal opties, waardoor het transport op de hoofdroute mogelijk 

verder beperkt kan worden, waarvoor medewerking van de betrokken gemeenten, Hengelo en Enschede, nodig is. 

 

In hoofdstuk 7 worden verschillende afspraken beschreven, welke met de geselecteerde transporteur(s) en de 

gemeenten gemaakt kunnen worden. De initiatiefnemers zijn bereid tot het opstellen van een privaat rechtelijke 

overeenkomst waarin routering, communicatie en overige afspraken komen te staan met als doel de overlast zoveel 

mogelijk te beperken. 
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2. INTRODUCTIE 

Akzo Nobel en Argos hebben plannen voor het opslaan van strategische en commerciële voorraden van gasolie 

producten in uitgeputte zoutholtes in Twente. Voortkomend uit het onderzoek in het Milieueffectrapport (MER) voor 

dit project, is het de intentie om het Argos depot te Hengelo te gebruiken als tussenopslag. De aanvoer van gasolie 

naar deze tussenopslag zal grotendeels vanuit het ARA-gebied (Amsterdam. Rotterdam, Antwerpen) plaatsvinden 

door middel van binnenvaartschepen (barges). Vanuit het depot in Hengelo zal door middel van wegtransport met 

vrachtwagens de gasolie naar de zoutholtes (cavernes) in Twente gebracht worden. Deze logistieke opzet van de 

zeehavens naar de cavernes in Twente is hieronder schematisch weergegeven. 

 

 
 

Om bedrijfseconomische redenen is de aanleg van een pijpleiding niet haalbaar. Daarnaast zou de aanleg van een 

dergelijke pijpleiding van Hengelo naar de cavernes te veel tijd in beslag nemen. Deze optie is dan ook uitgesloten 

op dit moment. 

 

De initiatiefnemers van dit project; Akzo Nobel en Argos, zijn zich bewust van het belang om overlast voor de 

omgeving te minimaliseren. Daarom zijn ze bereid tot het opstellen van dit vervoersplan, ondanks het feit dat er geen 

routeplicht geldt voor de te vervoeren productgroep. 

 

Dit vervoersplan zal ingaan op het theoretische aantal vervoersbewegingen zoals beschreven in het MER, het 

werkelijk verwachte aantal bewegingen in verschillende situaties, de gekozen routes met hun aandachtspunten en de 

afspraken die gemaakt zullen worden tussen verschillende belanghebbenden om overlast te minimaliseren. 
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Soort opslag Activiteit Toelichting Volume-impact
(m³)

# uitslagen
(30 jr)

# inslagen
(30 jr)

# bewegingen²
(30 jr)

# bewegingen
(per activiteit)

# bewegingen
(gemiddeld p.j.)

Strategisch Vullen/legen
Grote crisis
Verversing

De cavernes worden volledig geleegd en 
gevuld, naar verwachting vijfmaal regulier 
geleegd en eenmaal geleegd naar 
aanleiding van een grote crisis¹

500.000 6 6 300.000 50.000 10.000

Kleine crisis Er wordt een beroep gedaan op 15% van 
het volume door COVA

75.000 3 3 22.500 7.500 750

Grote crisis Naar verwachting zal een grote crisis 
waarbij het totale volume uit de caverne 
wordt gehaald, één verversingsscyclus 
(inslag & uitslag) onnodig maken, dit zal 
door timing en onvoorspelbaarheid van 
de crisis, waardoor al activiteiten hebben 
plaatsgevonden, niettemin leiden tot 
extra vervoersbewegingen voor 15%³ van 
het opslagvolume

75.000 1 1 7.500 7.500 250

Commercieel Commerciële opslag Het volledige volume wordt ververst 250.000 12 12 300.000 25.000 10.000

22 22 630.000 21.000

² Het # bewegingen wordt berekend volgens de volgende formule: ((([# uitslagen] + [# inslagen]) x [volume-impact]) / [tankwagenvolume = 40 m³]) x 2 ( = heen en terug)
³ 15% is een 'best guess', afhankelijk van de timing van een crisis en daaraan gekoppeld de hoeveelheid overlap met verversing

¹ In de praktijk zullen de cavernes één voor één worden ververst en vindt de hele cyclus gedurende twee jaar plaats, aangenomen dat alle cavernes op hetzelfde moment ververst    
  moeten worden

 

3. VERVOERSBEWEGINGEN MER 

In het MER is het aantal vervoersbewegingen beschreven, dat gerelateerd is aan verschillende situaties die zich voor 

kunnen doen in de praktijk, samen met de frequentie van, en de waarschijnlijkheid tot plaatsvinden van deze situaties 

over een periode van 30 jaar. De definitie van een vervoersbeweging is een volle of lege truckbeweging van Hengelo 

naar de cavernes, of vice versa. Dit hoofdstuk zal ingaan op de vervoersbewegingen zoals beschreven in het MER. 

In het volgende hoofdstuk zal uitgelegd worden dat initiatiefnemers verwachten dat het werkelijke aantal 

vervoersbewegingen naar alle waarschijnlijkheid lager zal uitvallen. 

 

In de afbeelding hieronder, afkomstig uit het MER, is te zien hoe men tot een gemiddelde van 21.000 bewegingen 

per jaar gekomen is. Daarnaast is bepaald dat er in de situatie van een crisis periode een maximum van 27.500 

bewegingen per jaar gehaald kan worden tussen het depot in Hengelo en de geselecteerde cavernes in 

industriegebied De Marssteden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het totale volume wat voor dit project opgeslagen kan worden in de cavernes is 750.000 kubieke meter (m3). Dit 

volume is verdeeld in 500.000 m3 strategische opslag en 250.000 m3 commerciële opslag. Het strategische volume 

wordt opgeslagen voor COVA, of mogelijk een andere strategische partner (overheid)  in de toekomst. Het 

commerciële volume is te gebruiken door Argos. Het volume zal maximaal verdeeld worden over 5 cavernes, met elk 

een capaciteit van ongeveer 150.000 m3. 

 

Er zijn een aantal verschillende activiteiten, waardoor het bovenstaande aantal berekende vervoersbewegingen in 

het MER tot stand gekomen is. Voor het strategische volume zijn dit de volgende activiteiten beschreven in het MER: 

• Vullen: Bij aanvang van het project zullen de cavernes gevuld moeten worden. 

• Verversen: Het opgeslagen product blijft een lange periode opgeslagen in de cavernes. Om de kwaliteit van 

het product te borgen, zal het mogelijk om de 5 jaar ververst moeten worden. 

• Grote of kleine (olie) crisis: In het geval dat er een (olie) crisis plaats vindt, waardoor de distributie van 

gasolie naar benzinestations onmogelijk gemaakt wordt, is er de kans dat COVA een beroep zal moeten 

doen op het product in de cavernes om te zorgen dat de Nederlandse economie en samenleving door kan 

draaien. Dit volume zal dan in zijn geheel uitgereden worden van de cavernes terug naar Hengelo. 

• Legen: Aan het einde van de overeenkomst tussen de initiatiefnemers worden de cavernes weer geleegd, 

en komt dit project ten einde. 
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Betreft het commerciële volume zijn de volgende activiteiten te benoemen: 

• Vullen: Argos kan vanwege bedrijfseconomische redenen ervoor kiezen dit deel van de beschikbare ruimte 

te vullen met gasolie. 

• Legen: Argos kan vanwege bedrijfseconomische redenen ervoor kiezen een beroep te doen op dit deel van 

de voorraad. Dit volume zal dan uitgereden worden van de cavernes terug naar Hengelo. 

 

Aangezien er een grote onvoorspelbaarheid is in het werkelijke aantal te verwachten vervoersbewegingen, zijn de 

initiatiefnemers van een worst case scenario uitgegaan in het MER. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan 

op de werkelijke verwachting van het aantal vervoersbewegingen en de onderbouwing hiervan. 
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4. VERVOERSBEWEGINGEN IN PRAKTIJK 

Zoals reeds beschreven in het voorafgaande hoofdstuk, zal het aantal vervoersbewegingen per jaar in de praktijk 

naar alle waarschijnlijkheid lager uitvallen dan beschreven in het MER. Het MER is namelijk uitgegaan van een ‘worst 

case’ scenario. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd, waarom initiatiefnemers denken dat het reëel is dat het aantal 

vervoersbewegingen in werkelijkheid lager zullen liggen. 

 

De definitie van (verkeers) intensiteit is het aantal vervoersbewegingen wat plaats vindt per uur over een bepaalde 

periode uitgedrukt in aantal dagen. 

 

4.1 LOGISTIEKE KOSTENBEPERKING 

In onderstaande overzicht is een schematische kostenvergelijking weergegeven voor opslag en logistiek 

(wegtransport) vanuit zee terminals en vanuit de cavernes.  

 

 
 

Hierin is te zien dat de opslag van gasolie in zeeterminals veel duurder is dan de opslag in cavernes. Vanwege de 

goede ligging van deze terminals is tankage hier duur (zeker in Nederland als een van de belangrijkste 

(doorvoer)centra in de mondiale oliemarkt). Door deze marktsituatie is het duurder voor COVA om hier strategische 

voorraden op te slaan dan in de cavernes.  

 

Echter, het transport van en naar deze zee terminals is goedkoper dan het transport van en naar de cavernes, omdat 

deze op een binnenlandse locatie liggen en er dus vervoer per binnenvaartschip en tankauto’s nodig is om het 

product van en naar de cavernes te vervoeren. 

 

Vanuit dit kostenmechanisme kan geconcludeerd worden dat de initiatiefnemers er bij gebaat zijn om de gasolie in de 

cavernes zolang mogelijk te laten liggen, en transportbewegingen hierbij zoveel mogelijk te beperken. Enkel dan zal 

immers een kostenvoordeel behaald kunnen worden. In een crisissituatie  zal er dus ook eerder een beroep gedaan 

worden op strategische voorraden welke aanwezig zijn op de zee terminals en verschillende depots in Nederland, 

alvorens het product in de cavernes aan te wenden. 

 

Argos zal om dezelfde bedrijfseconomische redenen ook minder snel de commerciële capaciteit in de cavernes 

gebruiken, dan de beschikbare capaciteit in het eigen netwerk. Vanwege de extra logistieke kosten is het namelijk 

minder snel rendabel.  

 

Bovenstaande laat zien dat vanwege bedrijfseconomische redenen het aantal vervoersbewegingen in werkelijkheid 

waarschijnlijk lager uit zal vallen dan het aantal zoals beschreven in het MER. De initiatiefnemers zullen te allen tijde 
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de logistieke kosten meenemen in hun afwegingen om de opslag capaciteit en voorraden in de cavernes wel of niet 

te gebruiken. 

 

 

 

4.2 VULLEN EN LEGEN VAN STRATEGISCHE CAPACITEIT 

Er zijn 25.000 vervoersbewegingen nodig voor het vullen van de complete strategische capaciteit. Een zelfde aantal 

bewegingen zal nodig zijn voor het legen van deze capaciteit, wanneer het project ten einde komt. In deze 

hoeveelheden zit ten opzichte van het MER geen verschil.  

 

Echter zit er wel een verschil in de werkelijk verwachte intensiteit ten opzichte van de intensiteit in het MER. Hierin 

staat vermeld dat er een hoeveelheid van 6 trucks per uur behaald wordt, wat overeenkomt met 12 

vervoersbewegingen per uur. Wanneer deze intensiteit 24 uur per dag en 7 dagen per week (24/7) aangehouden 

wordt, kan de strategische voorraad in ongeveer 87 dagen naar de cavernes gebracht worden. 

 

Het is logischer in normale omstandigheden om de strategische capaciteit te vullen en legen in een langere periode , 

bijvoorbeeld van 225 dagen. In dat geval wordt eenzelfde aantal vervoersbewegingen verdeeld over een langere 

periode, waardoor de intensiteit enorm terug loopt. In werkelijkheid zullen er bij vullen of legen van de cavernes dus 

niet 12 vervoersbewegingen per uur 24/7 plaats vinden. Door een vulling of leging over een langere periode uit te 

smeren kan de overlast voor belanghebbenden beperkt worden, wat belangrijk is voor de initiatiefnemers. Daarnaast 

moet er ook rekening gehouden worden met de vergunning voor het depot in Hengelo, wat in meer detail beschreven 

wordt in paragraaf 4.7. Deze wordt zodoende niet overschreden en het overgrote deel van de vervoersbewegingen 

kan overdag plaatsvinden, om zo de overlast te beperken in de avond en nachtelijke uren. 

 

4.3 VULLEN EN LEGEN VAN COMMERCIËLE CAPACITEIT 

Er zijn 12.500 vervoersbewegingen nodig voor het vullen van de complete commerciële capaciteit. Een zelfde aantal 

bewegingen zal nodig zijn voor het legen van deze capaciteit, wanneer Argos hiervoor kiest om bedrijfseconomische 

redenen. In deze hoeveelheden per vulling  of leging zit geen verschil ten opzichte van het MER. Echter zit er wel 

een verschil in de frequentie en de intensiteit per frequentie. 

 

In het MER is de frequentie van vullen en legen van deze commerciële capaciteit maximaal bepaald op 12 keer in 30 

jaar. Als je kijkt naar historische gegevens zou deze frequentie over 30 jaar eerder op 7 keer gelegen hebben. Daar 

de toekomst niet voorspelt kan worden is er ruimte ingebouwd bovenop de historische marktbeweging. Indien de 

historie ook in toekomst van toepassing is blijft er slechts 58% over van het aantal commerciële vervoersbewegingen. 

 

Net als bij de strategische opslag, zal ook het commerciële deel een lagere transport intensiteit kennen. Wanneer er 

met dezelfde kengetallen gerekend wordt (6 trucks per uur, 24/7), kan de commerciële voorraad in ongeveer 44 

dagen naar de cavernes gebracht worden. Waarschijnlijk wordt deze commerciële capaciteit gevuld of geleegd in 

een periode van 90 tot 135 dagen. In dat geval wordt eenzelfde aantal vervoersbewegingen verdeeld over een 

langere periode, waardoor de intensiteit per uur veel lager ligt. Deze langere periode is gekozen om dezelfde 

redenen als aangegeven in voorafgaande paragraaf. 

 

Daarnaast zal binnen deze commerciële activiteiten altijd gekeken worden naar de strategische activiteiten, zodat het 

jaarlijkse maximum van 27.500 vervoersbewegingen nooit overschreden wordt. 
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4.4 VERVERSEN VAN STRATEGISCHE VOORRAAD 

In het MER wordt uitgegaan van een verversing per 5 jaar. Het complete strategische volume wordt hiervoor dus 5 

keer gevuld en geleegd, tussen de eerste vulling en de laatste leging in. Dit komt neer op 250.000 

vervoersbewegingen, verspreid over een periode van 30 jaar.  

 

In werkelijkheid zullen deze verversingen naar verwachting niet (in deze frequentie) noodzakelijk zijn. Uit ervaring in 

Duitsland, bij vergelijkbare opslag in cavernes, is gebleken dat de houdbaarheid van het product eerder rond de 10 

jaar ligt. Zodoende blijft er slechts 40% over van het aantal vervoersbewegingen, zoals beschreven in het MER. 

 

Wanneer Argos ervoor kiest om het aantal commerciële activiteiten plaats te laten vinden, zoals beschreven in 

paragraaf 4.3, dan kan dit de noodzakelijke verversingen zelfs compleet overbodig maken. Dit is mogelijk te 

realiseren door de commerciële activiteiten over alle 5 de cavernes te spreiden. De commerciële voorraad ligt dan 

namelijk gemengd opgeslagen met de strategische voorraad en daardoor ontstaat automatisch verversing van het 

product.  

 

4.5 CRISIS SITUATIES 

In het MER is onderscheid gemaakt tussen een grote crisis en een kleine crisis, waarbij een grote crisis 1 keer voor 

zou kunnen komen in een periode van 30 jaar en een kleine crisis 3 keer. Bij een grote crisis zou het complete 

strategische volume uit de cavernes gehaald moeten worden, en bij een kleine crisis 15% van dit volume.  

 

In praktijk heeft zich al meer dan 40 jaar geen crisis situatie voorgedaan. Mocht dit zo blijven in de komende 30 jaar, 

dan zal het aantal vervoersbewegingen dus ook hierom weer lager uitvallen dan in het MER aangevraagd. 
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4.6 THEORIE VERSUS PRAKTIJK 

Op basis van de uitleg in voorgaande hoofdstukken is een overzicht gemaakt van de in het MER aangevraagde 

vervoersbeweging ten opzicht van een reële veronderstelling hoe de praktijk er ook wel eens uit zou kunnen zien. 

Hieronder is dit inzichtelijke gemaakt in een aantal grafieken. 

 

 
 

In bovenstaande grafiek zijn de bemerking uit voorgaande hoofdstukken verwerkt en ontstaat een beeld, waarin het 

aantal vervoersbewegingen in praktijk lager uit zou vallen dan in het MER aangevraagd. 

 

 
 

In de tweede grafiek zijn deze vervoersbewegingen cumulatief weergegeven over een periode van 30 jaar, waarin 

duidelijk is dat het werkelijk aantal bewegingen op basis van reële verwachting ook wel eens ongeveer een derde 

zou kunnen bedragen van de aangevraagde bewegingen in het MER. 
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4.7 OVERIGE BEVINDINGEN 

4.7.1 MILIEU VERGUNNING HENGELO 

Los van de MER en vergunningen voor opslag in de cavernes is ook de milieuvergunning van de tussenopslag van 

Argos in Hengelo van toepassing op dit project. Argos is uiteraard verplicht zich aan afspraken te houden welke 

vastgelegd zijn in deze vergunning.  

 

Hierin zijn maxima vastgelegd voor wat betreft het aantal trucks wat toegestaan is per dagdeel. Deze zijn in de tabel 

hieronder te zien, samen met de huidige benutting van deze vergunning (gemiddeld over 2012): 

 

 
 

In het scenario zonder crisis, zoals beschreven in paragraaf 4.5, is het aantal trucks wat over de hoofdroute rijdt 

gemiddeld 2,3 stuks per uur verspreid over 24 uur. De initiatiefnemers hebben dus voldoende ruimte binnen deze 

vergunning om het overgrote deel van dit aantal trucks overdag te laten rijden, om zo het nachtelijk transport te 

beperken. In dat geval zullen er namelijk in 12 uur tijd gemiddeld 4,6 trucks over de hoofdroute rijden, wat neer komt 

op 4,6 x 12 uur = 55 trucks. 

 

Omwille van operationele beperkingen en efficiëntie aan de kant van initiatiefnemer AKZO is het niet wenselijk 

verpomping van en naar de cavernes continu op te starten en stil te leggen. Hierdoor zal er wel altijd een redelijk 

‘constante’ operatie nodig zijn en zullen er dus altijd ’s nachts ook tankauto’s moeten rijden, doch minder dan 

overdag en binnen de beperking van de vergunning van de terminal in Hengelo. 

4.7.2 TRANSPORT LUWTES 

Naast de beperking, die er ligt door de milieu vergunning, vinden initiatiefnemers het belangrijk te benadrukken dat er 

ook luwte periodes zullen zijn, waarin geen enkel transport plaats vindt. In het scenario zonder crisis, zoals 

beschreven in paragraaf 4.5, is er in meer dan 1/3 deel van alle 30 jaar geen enkel transport. In de jaren dat er wel 

transport plaats vindt is er ook een groot deel van die jaren er geen enkel transport. 

 

4.8 CONCLUSIES MER VERSUS PRAKTIJK 

Vooraf is niet te bepalen of Nederland in een crisis situatie terecht zal komen, en is er ook niet te bepalen hoe vaak 

Argos ervoor kan kiezen om de commerciële capaciteit te vullen en legen.  In dit hoofdstuk hebben de 

initiatiefnemers duidelijk willen maken dat het beoogde aantal vervoersbewegingen in de praktijk waarschijnlijk niet 

zo hoog zal zijn als beschreven in het MER. Daarnaast zal de (nachtelijke) intensiteit naar verwachting ook lager 

liggen, met een maximum bepaald vanuit de vergunning van de tussenopslag in Hengelo. 
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5. TRANSPORT ROUTES 

In het MER is gekeken naar de meest logische transport routes van en naar de cavernes, vanaf de tussenopslag in 

Hengelo. Hieruit zijn twee routes naar voren gekomen, welke tot de meest geschikte benoemd zijn voor het 

wegtransport tussen het depot in Hengelo en de cavernes. Hierbij is de meest geschikte route verkozen tot de 

hoofdroute en de tweede route verkozen tot de back-up route. De selectie procedure voor het bepalen van deze twee 

routes is terug te vinden in het MER. In dit hoofdstuk worden beide routes in detail beschreven, samen met de 

aandachtspunten en mogelijke verbeteringen voor de hoofdroute, waarover het overgrote deel van het transport voor 

dit project zal lopen. 

5.1 ROUTE A35 

Deze route van ongeveer 13 km lang, welke grotendeels over de A35 loopt, is gekozen tot de hoofdroute voor dit 

project. Onderstaand wordt de route globaal gekarakteriseerd, op basis van een veldbezoek begin november 2011. 

 

Hengelo ten noorden van het kanaal, bebouwde kom (minder dan 1 km) 

Gemengde zone met (bedrijfs)woningbouw op zekere afstand van de weg (>10m). Grootste 

gedeelte van de route kent geen vrij liggende fietspaden, behoudens een gedeelte van de 

Twekkelerweg. Route kent een onderdoorgang van met een maximale hoogte van 3,8 meter 

en net over de brug van de schutsluis in de Twekkelerweg een krappe U-turn (zie foto). Deze 

bocht wordt in de huidige situatie ook al zonder problemen gebruikt door vergelijkbaar 

vrachtverkeer. 
 

 

Hengelo ten zuiden van het kanaal, bebouwde kom (ruim 4 km) 

Route loopt over industrieterrein met zowel grootschalige bedrijvigheid als wel gelijkvloerse 

kleinere bedrijfsgebouwen met kantooroppervlak. Op de Boekeloseweg en de Diamantstraat is 

sprake van een vrij liggend fietspad.  

 

 

Buitengebied / A35 (ongeveer 7 km)  

Route loopt via de rijksweg A35, toerit 27 naar afrit 26. Daar wordt de route vervolgd op de 

Westerwal (autoweg). Geen kruisingen met langzaam verkeer en vrij liggende fietspaden. 

Middels verkeerslichten (zie foto) wordt de Windmolenweg bereikt. 

 

 

Marssteden, bebouwde kom (minder dan 1 km) 

Industriegebied met aaneengesloten hoofdzakelijk gelijkvloerse bedrijfsgebouwen. Bij 

afslaande beweging naar industriegebied kruising met vrij liggend fietspad. Op industriegebied 

zelf geen vrij liggend fietspad. 
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5.2 ROUTE HENGELOSESTRAAT 

Deze route van ongeveer 9 km lang, welke zo veel mogelijk gebruik maakt van provinciale wegen, is gekozen tot de 

back-up route voor dit project. Onderstaand wordt de route globaal gekarakteriseerd, op basis van een veldbezoek 

begin november 2011. 

 

Hengelo, bebouwde kom (ongeveer 2 km) 

Gemengde zone met voor het eerste gedeelte (bedrijfs)woningbouw op zekere afstand van 

de weg (>10m). Binnenstedelijk is geen sprake van vrij liggende fietspaden, soms wel van 

fietsstroken op de rijbaan. Bijvoorbeeld langs de Kuipersdijk staan meerdere woningen en 

liggen kantoren dicht op de weg (<10m).  

 

 

Buitengebied (ongeveer 3 km) 

De provinciale weg ten noorden van het kanaal heeft vrij liggende fietspaden en busbaan. 

Bushokjes gelegen in middenberm, waardoor passagiers de rijweg moeten oversteken om bij 

het fietspad te komen. Diverse woningen dicht bij de weg (<10m) en op zekere afstand van 

de weg (>10m).  

 

 

Enschede, bebouwde kom (ongeveer 3 km) 

Gemengde zone met kleinschalige bedrijvigheid (inclusief kantoren) en aaneengesloten 

woningbouw. Vrij liggende fietspaden. Na passage van de spoorweg (middels 

onderdoorgang) is sprake van grootschalige bedrijvigheid (industrie). Aan de Windmolenweg 

is 1 woning op beperkte afstand (<10m) van de weg gelegen. 

 

 

Marssteden, bebouwde kom (minder dan 1 km)  

Industriegebied Marssteden wordt gekenmerkt door aaneengesloten hoofdzakelijk 

gelijkvloerse bedrijfsgebouwen. Bij de afslaande beweging naar het industriegebied wordt een 

vrij liggend fietspad gekruist. 
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5.3 AANDACHTSPUNTEN OP HOOFDROUTE 

Op de hoofdroute  zijn een aantal aandachtspunten geïdentificeerd, waarbij impact op de verkeersveiligheid of 

geluidshinder van toepassing zou kunnen zijn. Deze aandachtspunten en mogelijke verbeteringen worden dan ook 

gedetailleerd in de volgende sub paragrafen. 

 

5.3.1 WONINGEN AAN ROUTE 

Op de hoofdroute, zoals beschreven in paragraaf 4.1 liggen meerdere particuliere- en bedrijfswoningen. De 

woningen die door de initiatiefnemers geïdentificeerd als zijnde woningen aan de route, worden hieronder benoemd. 

 

Woning aan kruising Boortorenweg en Twekkelerweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto is links een woning te zien, welke aan het kruispunt ligt tussen de Boortorenweg en de 

Twekkelerweg. De pijl in deze foto wijst richting de Boortorenweg, wat de richting is naar de cavernes. Deze woning 

ligt dicht aan de weg, en ligt dicht bij een kruispunt ligt op de hoofdroute. 

 

Woningblokken aan Twekkelerweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto zijn 2 woningblokken te zien, welke op enige afstand aan de Twekkelerweg liggen. De pijl op 

deze foto geeft de richting aan naar het Argos depot. Klinkerbestrating, waardoor meer geluid ontstaat door het 

verkeer is inmiddels vervangen door geluidsarmer asfalt.  
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Woningen aan Twekkelerweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto is een drietal woningen te zien, gelegen aan de Twekkelerweg. De pijl geeft de richting aan 

naar het Argos depot. Hier slaan de vrachtwagens af van de Twekkelerweg naar de Petroleumhavenstraat. 

Aangezien de vrachtwagens afslaan alvorens deze huizen te passeren, kan theoretisch gesteld worden dat deze 

woningen niet op de hoofdroute liggen, echter zijn toch benoemd voor de volledigheid. 

 

Woning aan Windmolenweg 

 

 
Aan de windmolenweg ligt een woning, welke op minder dan 10 meter afstand van de weg ligt. Andere woningen aan 

deze straat liggen op grotere afstand van de weg. 

5.3.2 STANDPLAATS VRACHTWAGENS 

Een aandachtspunt is om te zorgen voor beschikbare parkeerruimte bij de gekozen zouthuisjes. In de paragraaf met 

verbeterpunten wordt uitgelegd hoe initiatiefnemers zorgen dat er geen overlast zal ontstaan hierdoor.  
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5.3.3 MOGELIJKE VERBETERPUNTEN 

In voorafgaande paragrafen zijn een aantal aandachtspunten beschreven, waar volgens de initiatiefnemers 

mogelijkheid tot geluidsoverlast of vermindering van verkeersveiligheid plaats kan vinden. 

 

Betreft de mogelijke geluidsoverlast voor omwonenden, zullen de initiatiefnemers in direct contact treden met de 

bewoners van de woningen welke in paragraaf 5.3.1 beschreven zijn. In overleg zal bepaald worden of, en wanneer 

overlast beperkende maatregelen van toepassing kunnen zijn. 

 

Betreft de benodigde parkeerruimte bij de geselecteerde cavernes, kan een voor de hand liggende oplossing bepaald 

worden. Naast elk zouthuisje komt een vloeistof dichte parkeerplaats te liggen, waar één vrachtwagen op kan staan 

tijdens laden of lossen. Mocht het voorkomen dat een vrachtwagen moet wachten op een andere vrachtwagen, dan 

kan deze parkeren op een parkeerplaats bij één van de andere cavernes welke op dat moment niet actief in gebruik 

is qua laad of los activiteiten. 

 

Bij de U-bochten op de hoofdroute zou de gemeente er voor kunnen kiezen deze te vervangen voor rotondes. Er kan 

ook gekozen worden voor het tijdig neerzetten van verkeersborden welke een waarschuwing geven voor de 

naderende verkeerssituatie. Hiermee wordt het bewustzijn van voertuigbestuurders vergroot. 
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6. VERMINDERING VAN VERVOERSBEWEGINGEN 

In hoofdstuk 4 is beschreven hoeveel vervoersbewegingen er in praktijk verwacht kunnen worden ten opzichte van 

het aantal vervoersbewegingen in het MER. Naast het feit dat het aantal bewegingen en de intensiteit al lager uit 

zullen vallen in de praktijk, hebben de initiatiefnemers een voornemen en een voorstel aan de betrokken gemeenten, 

waarmee dit aantal nog verder verlaagd kan worden op deze hoofdroute. Dit hoofdstuk zal hier verder op ingaan.  

 

6.1 COMBINEREN VAN ACTIVITEITEN 

Het aantal vervoersbewegingen kan verder beperkt worden door het combineren van activiteiten welke daadwerkelijk 

uitgevoerd moeten worden. 

 

Mocht de situatie zich voordoen dat 1 caverne gevuld wordt en een andere geleegd moet worden, dan kan een 

vrachtwagen vol van Hengelo naar de ene caverne rijden om te lossen en vervolgens naar de andere caverne rijden 

om weer te laden en vol terug naar Hengelo te rijden. Hiermee worden twee lege vervoersbewegingen bespaard op 

de hoofdroute. 

 

6.2 VAN CAVERNES DIRECT NAAR KLANT 

In een crisis situatie is het mogelijk dat COVA, of een andere strategische klant, een beroep wil doen op de voorraad 

gasolie in de cavernes. In het MER is beschreven dat in deze situatie vrachtwagens gaan laden bij de cavernes, 

deze naar Hengelo rijden en daar lossen om vervolgens het product weer met binnenvaart of met vrachtwagens 

verder te distribueren. 

 

Mocht een crisis zich voordoen, dan is het realistisch voor de initiatiefnemers, hun klanten en gemeenten om 

hieromtrent een duidelijke communicatie te starten, om zo het aantal bewegingen te beperken. Normaal gesproken 

bevoorraad Argos de lokale markt vanuit hun depot in Hengelo. Het is efficiënter om bij het legen van de cavernes (of 

bij verversen of tijdens een crisis) die lokale markt direct vanuit de cavernes te bedienen in plaats van via het depot in 

Hengelo. 

 

Naast het beperken van transport op de hoofdroute wordt hiermee dus ook het totale transport en CO2 uitstoot in 

deze regio beperkt, aangezien er niet een nieuwe transport stroom opgezet hoeft te worden vanuit het depot in 

Hengelo. In onderstaande overzicht staat deze logistieke optimalisatie schematisch weergegeven: 
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6.3 SPREIDEN VAN COMMERCIËLE ACTIVITEITEN 

Zoals reeds kort besproken in paragraaf 4.4, zal Argos in samenspraak met Akzo Nobel extra aandacht geven aan 

het spreiden van de commerciële activiteiten. De commerciële voorraad ligt gemengd opgeslagen met de 

strategische voorraad. Wanneer Argos er om bedrijfseconomische redenen voor kiest om de commerciële capaciteit 

de vullen en legen, is er dus de mogelijkheid om hiermee de 5 cavernes direct te verversen. Aangezien er naar 

verwachting meer commerciële activiteiten plaats zullen vinden dan verversingen, zou de juiste spreiding ervoor 

kunnen zorgen dat er geen verversingsactiviteiten meer nodig zijn.  
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7. AFSPRAKEN TUSSEN BELANGHEBBENDEN 

Dit hoofdstuk bevat afspraken die gemaakt kunnen worden tussen Argos, de transporteur(s) en de gemeenten, met 

als doel het behouden van de volledige controle op de vervoersbewegingen voor dit project en het zoveel mogelijk 

beperken van de overlast voor omwonenden. 

 

7.1 AFSPRAKEN MET TRANSPORTEUR(S) 

Het doel van de afspraken met de transporteur(s), welke ingehuurd zullen worden voor dit project, is om ervoor te 

zorgen dat deze partij(en) compleet in lijn blijven met de richtlijnen zoals beschreven in het MER en de overige 

afspraken tussen andere partijen. Hierbij moet aan de volgende concrete afspraken gedacht worden: 

• Er zal contractueel vastgelegd worden dat de transporteur niet af mag wijken van de hoofdroute, mits 

hiervoor schriftelijke toestemming is gevraagd aan Argos 

• De transporteur mag alleen van de hoofdroute afwijken en gebruik maken van de back-up route, in overleg 

met Argos, in situaties dat: 

o De hoofdroute afgesloten is vanwege onderhoud 

o Er zich dusdanige congestie voordoet op de hoofdroute, dat dit de planning van vervoersactiviteiten 

in gevaar brengt 

• De transporteur zal actief in de gaten houden of er wegwerkzaamheden gepland zijn op de hoofdroute en 

back-up route, welke ervoor zouden kunnen zorgen dat het transport aangaande dit project niet over deze 

routes kan verlopen, of de verkeersveiligheid verlaagt 

• Er zal contractueel vastgelegd worden dat Argos het recht heeft tot het doen van een audit bij de 

transporteur, waarbij de controle plaats kan vinden of de transporteur zich daadwerkelijk aan bovenstaande 

afspraken gehouden heeft. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal hierop gehandhaafd worden door middel 

van bijvoorbeeld een boete clausule in het contract met de transporteur 

• Argos zal in samenspraak met de transporteur bepalen of verdere geluidsreductie van vrachtwagens 

mogelijk is door middel van “low-noise” pakketten en/ of andere toepassingen. Dit wordt als wegingsfactor 

meegenomen in een transporteur selectie procedure 

 

7.2 AFSPRAKEN MET GEMEENTEN 

Om overlast en veiligheidsrisico te beperken betreft dit project, willen de initiatiefnemers de volgende afspraken met 

de gemeenten bepalen: 

• Argos zal zorgdragen dat het maximum van 27.500 vervoersbewegingen per jaar niet overschreden wordt 

• Argos zal zorgdragen dat de maximum intensiteit van 12 vervoersbewegingen per uur niet overschreden 

wordt 

• Argos zal zorgdragen dat het maximale aantal vrachtwagens in dag uren, avonduren en nachtelijke uren, 

zoals vastgelegd in de milieuvergunning van het depot in Hengelo, niet overschreden wordt  

• De gemeenten accepteren optimalisatiescenario’s, waarbij alternatieve bestemmingen gekozen kunnen 

worden, die als doel hebben het aantal totale vervoersbewegingen binnen de regio (dus buiten dit project 

om) te minimaliseren 

• Initiatiefnemers en gemeenten stellen een communicatieplan op waarin gedetailleerd beschreven wordt 

welke communicatie plaats zal moeten vinden tussen de verschillende belangenpartijen in geval van een 

(olie) crisis om overlast voor alle belanghebbenden te minimaliseren en zeker te stellen dat mensen 

geïnformeerd zijn over de te verwachten vervoersstroom.  
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Marssteden-noord (bron: Google)



 
Marssteden-zuid (bron: Google) 
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1 Inleiding 

In het kader van het gesterde delen van het veiligheidsrapport voor de voorgenomen gasolie 

opslag in zoutcavernes op industrieterrein de Marssteden van, is een milieurisicoanalyse 

uitgevoerd. Industrieterrein de Marssteden is in Enschede gelegen. Dit project wordt door 

AkzoNobel samen met Argos oil uitgevoerd. Als onderdeel van het VR moeten risico’s en 

ongevallen met gevaarlijke stoffen op systematische wijze worden geïdentificeerd en 

geëvalueerd. 

Dit onderzoek beschouwt de installaties die relevant zijn voor de milieuveiligheid. In deze 

milieurisicoanalyse (MRA) worden de risico’s voor de lucht, water en bodem geanalyseerd die 

samenhangen met de bedrijfsprocessen. Aangezien de mogelijke risico’s voor de bodem en de 

lucht al zijn beschouwd in het kader van de vergunningaanvraag, richten wij ons in deze MRA 

enkel op het risico van een onvoorziene lozing richting het oppervlaktewater en een eventueel 

zuiveringstechnisch werk. 

 

Het risico van een onvoorziene lozing wordt bepaald door de kans van optreden maal het effect. 

De mate waarin de Stand der Veiligheidstechniek (SdVt) (Lines of Defence of LOD’s) binnen de 

bedrijfsvoering is doorgevoerd, is bepalend voor de hoogte van de kans en omvang van een 

mogelijk risico als gevolg van het falen van insluitsystemen of een (deel)installatie. De aanwezige 

stoffen (aard en hoeveelheid) die mogelijk, al dan niet via een zuiveringstechnisch werk, in het 

oppervlaktewater terecht kunnen komen, bepalen de effecten die kunnen optreden. In een MRA 

gericht op onvoorziene lozingen richting het oppervlaktewater of een zuiveringstechnisch werk 

worden de volgende onderdelen uitgevoerd: 

1. Inventarisatie van mogelijke afstroomroutes 

2. Selectie van stoffen 

3. Selectie van activiteiten/ installaties 

4. Inventarisatie van de StVt 

5. Conclusie kwalitatieve risicoanalyse 

6. Kwantitatieve risicoanalyse van restrisico’s (met behulp van Proteus) 

7. Evaluatie van de restrisico’s 

 

Update 

Deze MRA is aangepast vanwege een verandering in de uitgangspunten. Deze verandering is 

nader toegelicht in de notitie van 21-03-2013 ‘Wijziging uitgangspunt ‘vrije uitstroomhoeveelheid’ 

olieopslag in zoutcavernes De Marssteden, Twente’ en is te vinden in bijlage 3.  
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2 Werkwijze integrale risicostudie 

2.1 Algemeen 
Een inventarisatie en evaluatie van risico's ten aanzien van onvoorziene lozingen is te verdelen in 

een viertal fasen. Dit betreffen: 

• Fase 1: Selectie van stoffen 

• Fase 2: Selectie van (deel)installaties en activiteiten 

• Fase 3: Stand der veiligheidstechniek en restrisico’s (Proteus) 

• Fase 4: Evaluatie van de restrisico’s 

 

In onderstaande figuur worden deze fasen schematisch weergegeven. 

 

 

 

 
Figuur 2.1 Overzicht werkwijze 

Fase 2 

1. Bruto stoffenlijst 

2. Netto stoffenlijst  

1a. Stofeigenschappen 1b. Totale hoeveelheid per 

stof  

3. Overzicht relevante activiteiten 

4. Selectie van relevante (deel)installaties  

3a. 
Drempelwaarde 

selectie 

3b. 
Drempelwaarde 

eigen BWZI 

5. Stand der 
Veiligheidstechniek 

 

6. Milieu 
Risicoanalyse 

5a. 
Inventarisatie 
van de risico’s 

5b.  
Wel/geen 

reductie risico’s 

6a. Bepalen 
risico voor 

(eigen) AWZI 

6b. Bepalen  
risico voor 

oppervlaktewater 

Fase 1 

Fase 3 

Fase 4 7. Evaluatie van de risico’s  
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2.2 Fase 1: Selectie van stoffen en bepalen afstroo mmogelijkheid 
In de eerste fase bepalen wij of er bij een onvoorziene lozing een mogelijkheid bestaat dat deze 

afstroomt richting het oppervlaktewater of een zuiveringstechnisch werk. Hierbij kijken wij naar 

een mogelijke lozing: 

• Op het oppervlaktewater (via hemelwaterafvoer of directe afstroming vanaf het bedrijfsterrein 

of schip) 

• Op het oppervlaktewater via de bedrijfswaterzuivering 

• Directe op de communale afvalwaterzuivering (via bedrijfsriolering) 

• Indirecte op de communale afvalwaterzuivering door falen van een 

bedrijfsafvalwaterzuivering 

 

Als er geen afstroomroute mogelijk is, kan de MRA in de eerste fase kwalitatief worden 

beschreven. Mochten er wel afstroomroutes aanwezig zijn, inventariseren wij alle stoffen die 

maximaal binnen de totale inrichting aanwezig kunnen zijn. Van deze aanwezige stoffen gaan wij 

de stofgegevens na. Hierbij worden de aanwezige stoffen gecontroleerd op de volgende 

parameters: 

1. Zuurstofdepletie (BZV-waarde) 

2. Acute toxiciteit (H-zinnen en LC50-waarde) 

3. Vorming van drijflagen (oplosbaarheid) 

4. Stofcategorie binnen de IRC-lijst 

 
2.3 Fase 2: Selectie van (deel)installaties en acti viteiten 
Op basis van de geselecteerde stoffen in fase 1 selecteren wij de (deel)installaties één of 

meerdere van de eerder genoemde verschillende lozingsvarianten kunnen veroorzaken. Door 

middel van een subselectiesysteem op basis van drempelwaarden, achterhalen wij welke 

installaties of delen daarvan een risico vormen voor onvoorziene lozingen. 

 

De uiteindelijke selectie van installaties/activiteiten vormt de input voor een controle van de Stand 

der Veiligheidstechniek in de derde fase. 

 
2.4 Fase 3: Stand der Veiligheidstechniek en restri sico’s (Proteus) 
De (deel)installaties die zijn voortgekomen uit de eerdere selecties en vanuit de gehele 

kwalitatieve risicoanalyse, zijn aangemerkt als risicovol en dienen in de derde fase te worden 

getoetst aan de Stand der Veiligheidstechniek. Door een uitgebreide controle van de 

geselecteerde (deel)installaties wordt bepaald welke organisatorische en technische maatregelen 

mogelijk moeten worden genomen om de risico’s ten aanzien van de onvoorziene lozingen zo ver 

mogelijk te reduceren. 

 

De geselecteerde ‘risicovolle’ installaties en de in kaart gebrachte Stand der Veiligheidstechniek 

vormen in de laatste stap van het project de input voor het model Proteus ten behoeve van de 

MRA (Milieurisicoanalyse). Van de installaties, die kwalitatief als risicovol zijn aangemerkt, dient 

door middel van het software programma Proteus kwantitatief inzichtelijk worden gemaakt wat de 

restrisico’s zijn. 
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De uitkomsten van Proteus, de restrisico’s, betreffen dus de uiteindelijke risico’s voor de diverse 

mogelijke afstroomscenario’s. De restrisico’s zijn dus gebaseerd op een situatie waarin alle 

risicovolle installaties uit fase 2 voldoen aan de Stand der Veiligheidstechniek. Afhankelijk van de 

berekende restrisico’s dient gekeken te worden naar verdergaande risicoreducerende 

maatregelen om restrisico’s terug te dringen. 

 

De kwantitatief bepaalde restrisico’s in Proteus vormen gezamenlijk met de kwalitatieve 

risicobeschouwing van de installaties de informatie welke in de MRA naar voren dient te komen. 

 
2.5 Fase 4: Evaluatie van de risico’s 
Met de voorgaande fases is inzicht verkregen in de restrisico’s, die door bepaalde 

(deel)activiteiten worden veroorzaakt. Voor alle ingevoerde (deel)activiteiten wordt weer 

teruggegaan naar de toets aan de Stand der Veiligheidstechniek. Deze actie dient om 

daadwerkelijk vast te stellen of de risico’s aan de bron zoveel mogelijk worden gereduceerd.  

 

Voor de installaties waarvoor geldt dat de Stand der Veiligheidstechniek volledig is doorgevoerd, 

maar toch een onaanvaardbaar restrisico bestaat, worden aanvullende maatregelen 

geïdentificeerd die de restrisico’s op onvoorziene lozingen kunnen verminderen. 
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3 Fase 1: Selectie van stoffen en bepalen 
afstroommogelijkheid 

3.1 Omschrijving zoutcavernes en opslag gasolie 
De zoutcavernes bevinden zich onder het bedrijventerrein de Marssteden in Enschede. Voor 

exacte locaties wordt verwezen naar plattegrond tekening in bijlage 1. In deze bijlage zijn ook 

twee tekeningen opgenomen waarop aangegeven staat hoe de laad- en losplaatsen zijn 

ontworpen en het opvangsysteem voor eventuele lekkage wordt aangelegd. 

 

AkzoNobel gaat uit van de opslag van 150.000 m3 gasolie in 5 cavernes. (Blauw omcirkeld op 

tekening bijlage 1). In totaal wordt dan maximaal 750.000 m3 gasolie opgeslagen. Voor het vullen 

van de cavernes en laden uit de cavernes worden pompcontainers geplaatst naast de bestaande 

‘zouthuisjes’. Voor zowel het vullen als laden uit de cavernes worden tankwagens ingezet die op 

een speciaal ontworpen losplaats geladen of gelost worden. De laad- en losplaatsen en de 

zouthuisjes zelf zijn uitgerust met een vloeistofdichte vloer. Bij de laad- en losplaats is in de riool 

afvoer een olie-benzine afscheider (OBAS) geplaatst met een inhoud van 5 m3. Deze fungeert bij 

lekkages ook als noodopvang. 

 
3.2 Afstroommogelijkheden 
De uitstroom olie uit de olie-opslagcaverne is afhankelijk van het drukverloop in de pekelput en in 

de olieput. De dichtheid van pekel is ca. 1.200 kg/ m3. Hierdoor heerst op het scheidingsvlak 

tussen de olie en de pekel een druk van ca. 55 bar. In de pekelput neemt deze druk dradueel af 

naar atmosferische druk aan maaiveld (1 bar). Doordat de dichtheid van olie lager is (ca. 850 kg/ 

m3) neemt de druk in de olieput langzamer af en heerst aan het maaiveld een druk van ongeveer 

17 bar (dus 16 bar overdruk). Wanneer nu de boorgatafsluiter aan de oliezijde kapot gaat, zal 

gasolie uit het boorgat stromen vanwege de aanwezige overdruk van 16 bar. Door het uitstromen 

daalt het niveau van de pekel in de pekelput en neemt de overdruk af. Als het pekelniveau 134 

meter gedaald is, is de druk aan de oliezijde afgenomen tot 1 bar (atmosferisch). De uitstroming 

zal dan stoppen.  

 

Bij overdruk wordt de olie (en in mindere mate de pekel en de cavernewand zelf) samengedrukt 

door de aanwezige overdruk. Wanneer deze overdruk afneemt of wegvalt zetten de olie, de pekel 

en de cavernewand iets uit. Dit kan gebeuren doordat de boorgasafsluiter aan de oliezijde 

beschadigd raakt, waarna de olie via het boorgat kan vrijkomen. Berekeningen voor deze situatie 

tonen aan dat de hoeveelheid uitstroom door deze uitzetting ongeveer 205 m3 bedraagt (zie 

bijlage 3 voor nadere informatie).  

 

De processen en activiteiten die, in het kader van een onvoorziene lozing zoals aangegeven 

hierboven, voor AkzoNobel van toepassing zijn, zijn te onderscheiden in: 

• De opslagfase 

In deze situatie is de caverne (deels) gevuld met gasolie. Er vinden geen activiteiten plaats 

aan de oliezijde of de pekelzijde en de oliepompinstallatie is niet aangesloten op de olieput 
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• De leeg- of vulfase 

In deze situatie kan aan de oliezijde olie de caverne in- of uitgepompt worden en aan de 

pekelzijde kan pekel in- of uitstromen. De oliepompinstallatie is dan aangesloten op de 

olieput. Er zijn dan twee mogelijkheden: 

− Er is een tankwagen aangesloten op de pompinstallatie 

− Er is geen tankwagen aangesloten op de pompinstallatie 

 
3.2.1 Opslagfase 

In de opslagfase (dus als geen laad- of losactiviteiten plaatsvinden) kan een onvoorziene lozing 

alleen plaatsvinden bij een klein gaatje (door corrosie, metaalmoeheid, etc.) onder de onderste 

boorgatafsluiter. Dit betreft alleen bij het onderste gedeelte, omdat in het gedeelte daarboven in 

de opslagfase geen olie zit. In dit geval zal maximaal 205 m3 gasolie vrijkomen.  

 

AkzoNobel heeft verschillende maatregelen getroffen om de kans op het ontstaan van een klein 

gat te verminderen. Deze maatregelen (Lines of Defence, of LOD’s) staan nader beschreven in 

bijlage 4.  

 

Een onvoorziene lozing onder de onderste boorgatafsluiter zal in de eerste plaats leiden tot een 

bodemverontreiniging. Daarnaast heeft Akzo verschillende LOD’s getroffen om het risico verder 

te beperken. Gezien deze veiligheidsvoorzieningen en het feit dat een onvoorziene lozing in de 

eerste plaats zal leiden tot een bodemprobleem, zal dit scenario niet worden beoordeeld in deze 

MRA. 

 
3.2.2 Leeg- of vulfase 

Tijdens laad- en losactiviteiten staat een tankwagen met een inhoud van 40 m3 geparkeerd op de 

opstelstrook. De tankwagen wordt via de pompinstallatie aangesloten op een van de 

aansluitingen van de olieput om olie uit/ in de caverne te pompen. 

 

Zoals in paragraaf 3.2 staat beschreven is de uitstroom van olie uit de olie-opslagcaverne 

afhankelijk van het drukverloop in de pekelput en in de olieput. Bij het losschieten van een van de 

aangesloten slangen van de tankwagen, kan olie vrij uit de caverne stromen met een debiet van 

220 m3/ uur (zie bijlage 3). In totaal kan dan maximaal 205 m3, plus 40 m3 van de tankwagen 

vrijkomen. Dit scenario hangt echter alleen samen met een breuk van de slang.  

 

Bij een dergelijke lekkage zal de vloeistofdichte vloer en de OBAS als eerste opvang fungeren. 

Als deze gevuld zijn en overlopen, zal de straat en grond rondom de laad- en losplaats 

volstromen. In eerste instantie zal dit tot bodemvervuiling leiden. Echter in de nabijheid van de 

laad- en losplaats is een straatkolk gepositioneerd die verbonden is met het gemeenteriool. Na 

navraag bij het waterschap Regge en Dinkel blijkt dit riool te zijn aangesloten op de 

rioolwaterzuivering ‘Enschede’. 

 

Schematisch is de afstroomroute:  

Laad- en losplaats/leiding/pompinstallatie → vloeistofdichte vloer + OBAS → straatkolk + riool → 

RWZI Enschede 
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3.3 Selectie van stoffen – Selectie op inrichtingsn iveau 
Naast de afstromingsmogelijkheden is het van belang om te weten welke maximale/ vergunde 

hoeveelheden aan (waterbezwaarlijke) stoffen binnen de inrichting aanwezig zijn. In dit geval gaat 

het om alleen gasolie. Deze stof komt niet voor op de IRC1 lijst. 

 

Op basis van de stofeigenschappen van gasolie is volgens de selectiemethodiek van het CIW ‘De 

selectie van activiteiten binnen inrichtingen’ geïnventariseerd of deze stof een risico vormt. 

 

Gasolie moet worden geclassificeerd voor de bruto stoffenselectie voor een 

afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Aangezien er niet direct op een oppervlaktewater wordt 

geloosd (zie paragraaf 3.1), laten we de stoffenselectie voor het oppervlaktewater buiten 

beschouwing. 

 

In onderstaande tabel staan de parameters beschreven waarop gasolie wordt beoordeeld. De 

parameters bestaan uit twee delen, namelijk de aquatoxische eigenschappen en de 

zuurstofdepletie. Zuurstofdepletie speelt bij gasolie geen rol van betekenis. De stoffen worden 

ingedeeld in de drie categorieën. Wanneer de hoeveelheid stoffen boven de drempelwaarde 

uitkomen in een bepaalde categorie, wordt gasolie geselecteerd. Voor de RWZI waar het riool op 

loost is rekening gehouden met de volgende parameters. 

 

 

Tabel 3.1 Uitgangspunten en classificatie voor brut o stoffenselectie RWZI 

 

Drempelhoeveelheid (kg) Ontwerpcapaciteit 

RWZI IC50<10 of BZV >1,5 10<IC50<1000 of BZV>1,5 100<IC50<1000 of 

0,15<BZV<1,5 

< 10.000 50 500 5.000 

10.000 – 25.000 100 1.000 10.000 

25.001 – 50.000 200 2.000 20.000 

50.001 – 100.000 400 4.000 40.000 

> 100.000 600 6.000 60.000 

Cat. I II III 

 

Het riool bij de zoutcavernes loost op de RWZI Enschede. Deze heeft een verwerkingscapaciteit 

van 275.000 IE. Dit ontwerp is groter dan 100.000 IE (VE). Voor de selectie van stoffen geldt voor 

AkzoNobel dat drempelwaarden in de grijs gearceerde cellen moeten worden aangehouden.  

Op basis van de stofgegevens is aangegeven welke maximale hoeveelheden er van de 

verschillende geselecteerde stoffen binnen de inrichting aanwezig zijn.  

 

 

 
1 Internationale Rijn Commissie 
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Volgens het CIW-document ‘Selectie van activiteiten’ zijn de drempelwaarden voor AkzoNobel 

bepaald en kunnen de maximale hoeveelheden aan waterbezwaarlijke stoffen in categorieën bij 

elkaar worden opgeteld om de aanwijzingsgrond te bepalen. De vetgedrukte opslaghoeveelheden 

in tabel 3.2 geven aan dat voor de betreffende klasse een nadere risicobeschouwing op 

installatieniveau dient te worden uitgewerkt. 

 

 

Tabel 3.2 Uitgangspunten en classificatie voor brut o stoffenselectie RWZI 

 

Cat Effectparameter  Maximale opslag (kg)  

I IC50<10   

 Drempelhoeveelheid (kg) 600 0 

II 10<IC50<100 Gasolie (Diesel) 675.000.000 

II BZV>1,5   

 Drempelhoeveelheid (kg)  6.000 675.000.000 

III 100<IC50<1000   

 0,15<BZV<1,5   

 Drempelhoeveelheid (kg) 60.000 0 

 

De maximale opslaghoeveelheid van 750.000 m3 is omgerekend met een de maximale dichtheid 

van 900 kg/m3 voor gasolie. Dit resulteert in 675.000.000 kg. De LC50 vissen voor gasolie 

bedraagt 21 mg/l. 

 
3.4 Selectie netto stoffenlijst – selectie op inric htingsniveau 
De categorieën stoffen op inrichtingsniveau die verder moeten worden onderzocht op risico’s ten 

aanzien van onvoorziene lozingen zijn in paragraaf 3.3 vastgesteld.  

 

Voor de selectie van (deel)installaties of activiteiten dient een subselectie te worden toegepast op 

basis van een verscherping van de toegepaste drempelwaarde op inrichtingsniveau. Door het 

delen van de drempelwaarden in tabel 3.2 met het getal 10 kunnen de relevante installaties, 

waarin zich veel waterbezwaarlijke stoffen voordoen, worden geselecteerd. 

 

Voor de gasolie installaties geldt dus een drempelwaarde van 600 kg. 

 

In de volgende tabel worden de geselecteerde installaties weergegeven. 

In de tabel 3.3 wordt beoordeeld of de geselecteerde installaties kunnen afstromen naar het 

oppervlaktewater. Als er bij de drempelwaarde nee is ingevuld, dan komt de stof niet boven de 

drempelwaarde voor installaties uit of de installatie heeft geen afstroommogelijkheid. Deze 

afstoomroutes worden dan buiten beschouwing gelaten.  
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Tabel 3.3 Risicovolle installaties 

 

Naam geselecteerde 

installatie 

Stof Drempelwaarde 

(kg) 

Aanwezige hoeveelheid 

maximaal (kg) 

Afstroming 

(ja/nee) 

Afweging 

Vrachtwagen 40 m3 

inhoud laden en 

lossen op laad- en 

losplaats (5 

zoutcavernes) 

Gasolie 600 36.000  Ja Via de straatkolk kan een deel van de gelekte gasolie of in het ergste geval 

een deel van de gehele inhoud van de tankauto naar het riool stromen. Er 

worden maximaal 13.750 tankwagens geladen en gelost per jaar. 

Breuk vul/laadslang Gasolie 600 182.000 Ja Wanneer de vul- of laadslang van de tankwagen tijdens het laden/ lossen 

breekt, kan door de aanwezige overdruk in de caverne 200 m3 gasolie vrij 

uitstromen. In het ergste geval stroomt de gasolie vervolgens naar het riool. Dit 

scenario hangt echter alleen samen met een breuk van de tankwagen.  

Leiding 10 meter van 

caverne naar laad- en 

losplaats (5 

zoutcavernes) 

Gasolie 600 150 Nee Niet geselecteerd omdat de leiding van 10 meter met een diameter van 14 cm 

(5,5 inch) een maximale inhoud heeft van 150 liter. 

Pompinstallatie (5 

zoutcavernes) 

Gasolie 600 50 Nee Pompinstallatie heeft een te kleine inhoud voor selectie 
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3.5 Stand der Veiligheidstechniek (SdVt) 
In de voorafgaande paragrafen is met een aantal selectiestappen inzichtelijk gemaakt, welke 

installaties op grond van hun inhoud (waterbezwaarlijke stoffen boven de drempelwaarde) en 

ligging (afstromingmogelijkheid/richting), als risicovol dienen te worden beschouwd. De volgende 

stap is het toetsen van de Stand der Veiligheidstechniek. 

 

Bij het ontwerp van de laad- en losplaats en pompinstallatie zijn de eisen van de Stand der 

Veiligheidstechniek voor ‘bulkoverslag van/naar een transporteenheid’ en ‘leidingtransport’ 

meegenomen. Hiermee zal de nog te realiseren installatie voldoen aan de Stand der 

Veiligheidstechniek. 

 

Naast de SdVt beschikt AkzoNobel over een aantal aanvullende veiligheidsvoorzieningen. Deze 

voorzieningen zijn toegevoegd als bijlage 3 en bijlage 4.  
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4 Kwantitatieve risicoanalyse 

De risico’s van onvoorziene of calamiteuze lozingen zijn in de voorgaande hoofdstukken 

inzichtelijk gemaakt door middel van een kwalitatieve selectiemethode. De risico’s dienen naast 

deze kwalitatieve benadering ook kwantitatief te worden uitgewerkt. Hiervoor wordt het 

programma Proteus II (versie 2.2.2 april 2007) gebruikt. 

 

Proteus II berekent de restrisico’s. Het model gaat ervan uit dat de inrichting volledig aan de 

Stand der Veiligheidstechniek voldoet zoals aangegeven in paragraaf 3.5. 

 
4.1 Uitgangspunten in Proteus II 
In de volgende figuur wordt het afstromingsmodel weergegeven die wij in Proteus II hebben 

opgesteld. Alle risicovolle installaties en activiteiten, zoals in hoofdstuk 3 tabel 3.3 zijn 

weergegeven, zijn opgenomen in het model. 
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Figuur 4.1 Proteus model gasolie opslag in zoutcave rnes 
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4.1.1 Risico-units 

Risico-units zijn installaties die een afstroomrisico hebben en een waterbezwaarlijke stof bevatten 

die bodem de drempelwaarde uitkomt. Voor AkzoNobel is het verladen van tankauto’s de enige 

geselecteerde risico-unit. Deze is voor alle 5 zoutcavernes eenmaal gemodelleerd. 

 

Daarnaast heeft AkzoNobel een risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd naar de vrije 

uitstroomhoeveelheid van olie uit de zoutcavernes. Deze inventarisatie is toegevoegd als bijlage 

3 van deze rapportage. Uit deze risico-analyse komt naar voren dat maximaal 200 m3 olie vrij uit 

kan stromen in het geval van het losschieten van een van de aangesloten slangen tijdens laden/ 

lossen. Dit scenario is echter alleen mogelijk een lekkage/ breuk van de overslagverbinding. In 

onderstaande tabel zijn de faalfrequenties opgenomen die samenhangen met dit scenario, zoals 

opgenomen in de Handleiding Proteus. 

 

 

Tabel 4.1 Faalfrequentie breuk overslagverbinding 

 

Ontwikkeling Minimum frequentie (1/ 

uur) 

Standaard frequentie (1/ 

uur) 

Maximum frequentie (1/ 

uur) 

Breuk overslagverbinding 1 x10-8 4x 10-6 4x 10-4 

Lekkage overslagverbinding 1,6 x 10-5 4 x 10-5 2 x 10-3 

 

De faalfrequentie is afhankelijk van de Questionnaire. De uitkomsten van de Questionnaire is 

opgenomen in paragraaf 4.1.5. Hieruit blijkt dat voor AkzoNobel een gemiddeld veiligheidsniveau 

van toepassing is, wat kan worden gezien als een standaard frequentie. Deze 

standaardfrequentie is bepaald op 4x 10-6.  

 
4.1.2 Opvangunits 

Bij de zoutcavernes ligt een openbaar rioolsysteem, waarmee regenwater wordt afgevoerd. De 

laad- en losplaats voor de tankwagens is uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer. Opgevangen 

vloeistof op de vloer wordt via een olie benzine afscheider met een capaciteit van 5 m3 afgevoerd 

naar het riool. 

 

Over het riool zijn geen gegevens bekend. Met een conservatieve schatting op basis van een 

rioolvulling van 50 % (regenomstandigheden) en een riool diameter van 800 mm, en een lengte 

van ongeveer 2 kilometer naar de RWZI, komt men uit op een bufferende en bergend vermogen 

van 2.000 m3. 
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4.1.3 Watersystemen 

De zoutcavernes van AkzoNobel grenzen niet direct aan een watersysteem. Hierdoor is er geen 

afstroming mogelijk richting een oppervlaktewater. Afvalwater dat vrijkomt wordt geloosd op het 

riool dat aangesloten is op RWZI Enschede.  

 
4.1.4 Stoffen en eigenschappen 

Alleen gasolie wordt opgeslagen in de zoutcavernes. De eigenschappen van gasolie zijn volgens 

de stofgegevens van AkzoNobel en Argos opgenomen in de stoffendatabase van Proteus. 

 
4.1.5 Questionnaire 

In figuur 4.1 is het procesmodel weergegeven. De risico’s worden echter niet alleen bepaald door 

de technische uitvoering. De risico’s worden eveneens beïnvloed door het 

(veiligheid)managementsysteem. De questionnaire, die in Proteus II is opgenomen, meet de 

kwaliteit van het management. De score wordt vergeleken met een gemiddelde score. Een lager 

dan gemiddelde score resulteert in een verhoogde frequentie van optredende incidenten. Een 

score die beter is dan de gemiddelde score resulteert in een lagere frequentie van de 

uitstroomrisico’s. AkzoNobel heeft een gemiddelde score van B. Dit betekent dat dit geen tot 

weinig invloed heeft op de frequentie van de uitstroomscenario’s. 

 
4.2 Resultaten Proteus II 
De resultaten van de modelberekening is weergegeven in de door Proteus gegenereerde 

rapportage. Deze rapportage is bij bijlage 2 opgenomen. De relevante analyseresultaten zijn 

toegevoegd als bijlage 5.  

 
4.3 Beoordeling van de resultaten 
De kwantitatieve risicoanalyse met Proteus II geeft aan dat de faalfrequentie van de RWZI op 

basis van het model 0,088 per jaar bedraagt als gevolg van de breuk van de laadslang waarbij 

182.000 kg gasolie vrijkomt. Dit is dus het grootste risico. Voor het falen van de RWZI als gevolg 

van een breuk in de tankwagen is de kans op falen van de RWZI 3,1 10-5 keer per jaar met een 

maximale uitstroom van 35.000 kg. 

 

In werkelijkheid is het niet realistisch dat bij een breuk van de losslang of het falen van een 

gehele tankwagen de RWZI ontregeld raakt. Ten eerste zal slechts een deel van de tankwagen in 

het riool terecht komen, en een deel op de verharding achterblijven. Daarnaast heeft het zeer 

lange riool stelsel van de zoutcavernes naar de RWZI Enschede voldoende buffercapaciteit om 

een gehele tankwagen te bevatten. Voordat de gasolie de RWZI bereikt, zal alarm geslagen zijn 

en de riool gemalen gestopt zijn, voordat de RWZI bereikt wordt. Daarna zal het riool gereinigd 

worden voordat de gemalen en het verpompen naar de RWZI weer hervat wordt. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Inleiding 
In deze rapportage is door een kwalitatieve en kwantitatieve wijze de mogelijke risico’s op een 

onvoorziene lozing voor de voorgenomen gasolie opslag in zoutcavernes van AkzoNobel 

beschouwd.  

 
5.2 Conclusie 
Het ontwerp van de risicovolle installaties voor onvoorziene lozingen heeft de Stand der 

Veiligheidstechniek als uitgangspunt.  

 

Bij de gasolie opslag in zoutcavernes vormen een breuk van de losslang en lekkage tijdens de 

tankverlading bij de zoutcavernes het grootste risico op onvoorziene lozingen. Een lekkage kan 

via het riool afstromen op de RWZI Enschede en tot falen van de RWZI leiden. 

 

De kwantitatieve risicoanalyse met Proteus II geeft aan dat de faalfrequentie van de RWZI op 

basis van het model 0,088 per jaar bedraagt als gevolg van de breuk van de laadslang waarbij 

182.000 kg gasolie vrijkomt. Dit is dus het grootste risico. Voor het falen van de RWZI als gevolg 

van een breuk in de tankwagen is de kans op falen van de RWZI 3,1 10-5 keer per jaar met een 

maximale uitstroom van 35.000 kg. 

 

In werkelijkheid is het niet realistisch dat bij een breuk van de losslang of het falen van een 

gehele tankwagen de RWZI ontregeld raakt. Ten eerste zal slechts een deel van de tankwagen in 

het riool terecht komen, en een deel op de verharding achterblijven. Daarnaast heeft het zeer 

lange riool stelsel van de zoutcavernes naar de RWZI Enschede voldoende buffercapaciteit om 

een gehele tankwagen te bevatten. Voordat de gasolie de RWZI bereikt, zal alarm geslagen zijn 

en de riool gemalen gestopt zijn, voordat de RWZI bereikt wordt. Daarna zal het riool gereinigd 

worden voordat de gemalen en het verpompen naar de RWZI weer hervat wordt. 
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 Bijlage 

1 Milieukaart vijf cavernes 
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De vijf cavernes die zijn geselecteerd voor de opslag van gasolie op De Marssteden
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Boorhuisje

Dak en gevelbekleding geplastificeerd profielplaat,

gemonteerd op een houten spanten frame
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1 Projectgegevens

 

 

 1.1 Versies

Onderdeel Versie Release datum

Proteus_II.exe 2.2.2  Build: 1 24-10-2007
parammr2.dat 2.0.0.0 24-10-2007
Huidige rapportage 16-4-2013

 

 

 1.2 Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam Gasolie opslag in zoutcavernes

Omschrijving zoutcavernes gasolie opslag

Contactpersoon Niet ingevuld

Telefoon Niet ingevuld

E-mail Niet ingevuld

Postadres Niet ingevuld

Postcode Niet ingevuld

Plaats Hengelo

Uitgevoerd door Michiel Vos

van bedrijf Tauw

Oppervlak bedrijfsterrein 1,5E4   m²

Centroïde  m

x-coördinaat 500

y-coördinaat 500

2 Questionnaire

 2.1 Totaal overzicht van de questionnaire

Waardering totale questionnaire B

 

 

 2.2 Vragenlijst 1: Veiligheidszorgsysteem 

Waardering vragenlijst B

 2.2.1 Beantwoording van de vragen

Vraag Antwoord

1 In hoeverre is er sprake van een adequate zonering 
tussen de verschillende installaties/activiteiten binnen 
de inrichting.

B

2 In hoeverre is in een goede routering/verkeersregeling 
op de inrichting voorzien ter voorkoming van botsingen 
bij het vervoer van hier beschouwde stoffen op het 
terrein.

B

3 Kent de inrichting, of de onderscheiden eenheden 
(fabrieken e.d.), een direct verantwoordelijke 
functionaris voor de uitvoering van het milieu- en 
veiligheidsbeleid en is deze functie binnen de 
organisatie beschreven.

B

4 Wordt door de organisatie jaarlijks gerapporteerd 
inzake de handhaving en de uitvoering (zoals in de vorm 

B



Proteus-II

3Project: Gasolie opslag in zoutcavernes

van audits) van het milieu- en veiligheidsbeleid
5 Kent de inrichting een incidentregistratie- en 
evaluatiesysteem en wordt hierover jaarlijks 
gerapporteerd.

B

6 Worden vaste procedures voor de beoordeling van milieu- 
en veiligheidsaspecten bij het ontwerp van installaties 
toegepast

B

7 Kent de inrichting een algemeen onderhouds- en 
inspectie schema.

B

8 Is er een regelmatige inspectie van de locatie en de 
installaties

B

9 In hoeverre vindt het onderhoud van de installatie 
plaats

B

10 Wordt de installatie na onderhoud getest volgens vaste 
procedures voor ingebruikname

B

 

 

 2.3 Vragenlijst 2: Vak- en Handelingsbekwaamheid 

Waardering vragenlijst B

 2.3.1 Beantwoording van de vragen

Vraag Antwoord

11 Zijn er specifieke opleidingseisen, opleidingen en/of 
trainingen voor het plant personeel

B

12 Zijn de verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de 
activiteit (ook ten aanzien van milieu- en veiligheid) 
vastgelegd en bekend bij betrokkenen

B

13 Zijn de opleidingseisen aan het uitvoerend personeel 
voor deze activiteit vastgelegd en is voorzien in 
training.

B

14 Vindt het onderhoud plaats door daartoe gekwalificeerd 
personeel ook indien dit van externe contractors 
betrokken wordt

B

 

 

 2.4 Vragenlijst 3: Werkprocedures 

Waardering vragenlijst B

 2.4.1 Beantwoording van de vragen

Vraag Antwoord

17 Kent de inrichting vaste procedures inzake uitvoering 
van onderhoudswerkzaamheden, die risico's voor het milieu 
opleveren.

B

18 Kent de inrichting vaste procedures voor de inzet van 
externe contractors en de controle op hun werkzaamheden.

B

19 Wordt een registratie toegepast van de bij de 
activiteit behandelde stoffen.

B

20 Wordt het onderhoud volgens vaste procedures 
uitgevoerd en gecontroleerd

B

21 Wordt de installatie na onderhoud getest volgens vaste 
procedures voor ingebruikname

B

24 Vindt voorafgaande aan de overslag een (druk)test van 
de verbindingen (slangen, koppelingen) plaats

B
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 2.5 Vragenlijst 4: Repressie 

Waardering vragenlijst B

 2.5.1 Beantwoording van de vragen

Vraag Antwoord

28 Is bekend welke stoffen onmiddellijk aandacht moeten 
krijgen bij een incident ten gevolge van aquatoxiciteit, 
ook door de operators. Zijn de gegevens met betrekking 
tot aquatoxiciteit centraal/snel toegankelijk.

B

29 Beschikt de inrichting over een toereikende 
voorzieningen inzake brandpreventie/repressie en of 
bedrijfshulpverlening.

B

30 Kent de inrichting een noodplan en/of 
rampbestrijdingsplan, waarin ongevalsmelding, alarmering 
en inzet bestrijdingsorganisatie beschreven zijn.

B

31 Worden noodplannen e.d. regelmatig geoefend met 
betrokken dienst(en).

B

32 Is er in de praktijk gedurende de activiteit voldoende 
bewaking door personeel,ter plaatse of vanuit een 
controlekamer.

B

33 Zijn er duidelijke vastgelegde instructies voor het 
personeel hoe te handelen bij mogelijke incidenten.

B

34 Worden de aanwezige noodstopvoorzieningen regelmatig 
getest

B

 

 

 2.6 Vragenlijst 5: Installatie 

Waardering vragenlijst B

 2.6.1 Beantwoording van de vragen

Vraag Antwoord

35 Voldoen de installatie aan de bestaande regels,zoals 
CPR-richtlijnen, leidraden etc.

B

41 Wat is de huidige staat van onderhoud van de 
installatie

B

3 Resultaten

 3.1 Milieurisico's
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 3.2 Uitstromingen

4 Model
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Figuur 1

5 Units

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 5.1 Overslagta: Tankauto verlading 1

Naam Tankauto verlading 1

Omschrijving zoutcaverne 1

Bergend volume 1 m³

Oppervlak 40      m²

Afsluiter (doorstromen) Handbediend (gesloten)

Blusstof Schuim
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Type overslagverbinding Laadslang

Diameter van de 
overslagverbinding

0,075 m

Stofregister   

Stof Laden of 
lossen

Doorzet per 
jaar

Laadgewicht 
transportmidd

Tijd aanwezig

ton ton uur

Gasolie/diesel Lossen 4,95E5 35 2

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 5.2 Overslagta: Tankauto verlading 2

Naam Tankauto verlading 2

Omschrijving zoutcaverne 2

Bergend volume 1 m³

Oppervlak 40      m²

Afsluiter (doorstromen) Handbediend (gesloten)

Blusstof Schuim

Type overslagverbinding Laadslang

Diameter van de 
overslagverbinding

0,075 m

Stofregister   

Stof Laden of 
lossen

Doorzet per 
jaar

Laadgewicht 
transportmidd

Tijd aanwezig

ton ton uur

Gasolie/diesel Lossen 4,95E5 35 2

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 5.3 Overslagta: Tankauto verlading 3

Naam Tankauto verlading 3

Omschrijving zoutcaverne 3

Bergend volume 1 m³

Oppervlak 40      m²

Afsluiter (doorstromen) Handbediend (gesloten)

Blusstof Schuim

Type overslagverbinding Laadslang

Diameter van de 
overslagverbinding

0,075 m

Stofregister   

Stof Laden of 
lossen

Doorzet per 
jaar

Laadgewicht 
transportmidd

Tijd aanwezig

ton ton uur

Gasolie/diesel Lossen 4,95E5 35 2
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Eigenschap    Waarde        Eenheid

 5.4 Overslagta: Tankauto verlading 4

Naam Tankauto verlading 4

Omschrijving zoutcaverne 4

Bergend volume 1 m³

Oppervlak 40      m²

Afsluiter (doorstromen) Handbediend (gesloten)

Blusstof Schuim

Type overslagverbinding Laadslang

Diameter van de 
overslagverbinding

0,075 m

Stofregister   

Stof Laden of 
lossen

Doorzet per 
jaar

Laadgewicht 
transportmidd

Tijd aanwezig

ton ton uur

Gasolie/diesel Lossen 4,95E5 35 2

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 5.5 Overslagta: Tankauto verlading 5

Naam Tankauto verlading 5

Omschrijving zoutcaverne 5

Bergend volume 1 m³

Oppervlak 40      m²

Afsluiter (doorstromen) Handbediend (gesloten)

Blusstof Schuim

Type overslagverbinding Laadslang

Diameter van de 
overslagverbinding

0,075 m

Stofregister   

Stof Laden of 
lossen

Doorzet per 
jaar

Laadgewicht 
transportmidd

Tijd aanwezig

ton ton uur

Gasolie/diesel Lossen 4,95E5 36 2

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 5.6 Userdefined: Breuk vul/laadslang

Naam Breuk vul/laadslang

Omschrijving Breuk laadslang met als gevolg 
het vrijkomen van 200 m3

Frequentie 1E-5 1/uur
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Stofregister   

Stof Vrijgekomen massa Tijdsduur uitstroming

kg uur

Gasolie/diesel 1,82E5 1,1

6 Opvangunits

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 6.1 Put: OBAS

Naam OBAS

Omschrijving oliebenzine afscheider

Bergend volume 5 m³

Bufferend volume 5 m³

Afsluiter (doorstromen) Afvoer zonder afsluiter

Afsluiter (bufferen) Afvoer zonder afsluiter

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 6.2 Put: OBAS 2

Naam OBAS 2

Omschrijving oliebenzine afscheider

Bergend volume 5 m³

Bufferend volume 5 m³

Afsluiter (doorstromen) Afvoer zonder afsluiter

Afsluiter (bufferen) Afvoer zonder afsluiter

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 6.3 Put: OBAS 3

Naam OBAS 3

Omschrijving oliebenzine afscheider

Bergend volume 5 m³

Bufferend volume 5 m³

Afsluiter (doorstromen) Afvoer zonder afsluiter

Afsluiter (bufferen) Afvoer zonder afsluiter

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 6.4 Put: OBAS 4

Naam OBAS 4

Omschrijving oliebenzine afscheider

Bergend volume 5 m³

Bufferend volume 5 m³

Afsluiter (doorstromen) Afvoer zonder afsluiter

Afsluiter (bufferen) Afvoer zonder afsluiter

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 6.5 Put: OBAS 5
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Naam OBAS 5

Omschrijving oliebenzine afscheider

Bergend volume 5 m³

Bufferend volume 5 m³

Afsluiter (doorstromen) Afvoer zonder afsluiter

Afsluiter (bufferen) Afvoer zonder afsluiter

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 6.6 Riool: Riool

Naam Riool

Omschrijving Niet ingevuld

Bergend volume 2E3 m³

Bufferend volume 2E3 m³

Afsluiter (doorstromen) Afvoer zonder afsluiter

Afsluiter (bufferen) Afvoer zonder afsluiter

7 Watersystemen

 

Eigenschap    Waarde        Eenheid

 7.1 Rwzi: RWZI Enschede

Naam RWZI Enschede

Omschrijving Enschede

Type zuivering Hoogbelast

Type doorstroming Propstroom

Volume NVT m³

Ontwerpbelasting 1.5E4 kg/d

DWA 3.2E3 m³/u

Influent BZV 0.3 g/l

8 Stofgegevens

 

Eigenschap    Waarde Eenheid

 8.1 Gasolie/diesel

Naam Gasolie/diesel

vn-nummer 1202

LC50 vis 21 mg/l

Blootstellingsduur  LC50 vis 96 uur

EC50 daphnia 68 mg/l

Blootstellingsduur  EC50 daphnia 48 uur

IC50 alg 10 mg/l

Blootstellingsduur  IC50 alg Niet ingevuld uur

IC50 bacterie 22 mg/l

Blootstellingsduur  IC50 bact. 72 uur

BZV (g/g) 0
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Molecuulmassa ( per mol) 300 mg

Dichtheid 910 kg/m³

Oplosbaarheid 1E-27 mg/l

LogPOW(a) Niet ingevuld

Dampdruk 0.4 kPa

Vlampunt 54-100
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New Location: 
Loss of 

wellhead 
integrity 

(below the 
ASV)

 Storage of gasoil 
in a salt cavern

completely submerge 
the wellhead cellar

reinforced wellhead 
house (removable)

reinforced concrete 
blocks

traffic rail

catastophic 
wellhead damage 
due to collision 

with heavy traffic

speed reduction 
measures 

(municipality)

driving instructions to 
reduce speed

reckless driving

completely submerge 
the wellhead cellar

wellhead house 
(locked)security fencesecurity surveillance

video surveillance 
(continuous)

location outside risk 
area with respect to 

vandalism

vandalism causing 
catastrophic 

wellhead damage

extra surveillance 
during football 

matches

near football 
stadium (Grolsch 

Veste)

install backup valves 
(automatic)

repeated wellhead 
performance 

monitoring and 
actions (plan-do-che…

pressure monitoring 
system (detection of 

leak) 
(Deltares_A:5.10.3)

standard working 
procedures

improperly closed 
valve

contractor 
management

use of different 
contractors for oil 

transportation

install backup valves 
(automatic)

repeated wellhead 
performance 

monitoring and 
actions (plan-do-che…

pressure monitoring 
system (detection of 

leak) 
(Deltares_A:5.10.3)

malfunctioning 
valve

infrared sensor for 
leak detection

non-corrosive steel

small-scale leak 
due to corrosion

submerged wellhead 
cellar collects part of 

the spilled volume

submerged wellhead 
cellar has a thick, 

heavy roof protecting 
people in the 

surrounding against 
injury

obligation to wear 
Personal Protection 
Gear (PPGs) at well 

location

injury (near 
wellhead)

fire brigade provides 
vacuum truck to pump 

oil from cellar into 
trucks

volume that flows 
over the edge of the 

cellar is lead to the oil
-water-seperator or to 

the drainage of the 
industrial area (to be 
discussed with the 

regional water 
authority)

outflow exceeding 
wellhead cellar 

capacity

submerged wellhead 
cellar forms a closed 
space and minimizes 
the possibility of the 

development of a 
flamable vapour

fire extinguishers (in 
trucks, submerged 

wellhead cellar)

foam storage ARGOS 
at the Marssteden

fire at wellhead

submerged wellhead 
cellar collects part of 

the spilled volume

free outflow at 
surface (oilspill)

fire brigade provides 
vacuum truck to pump 

oil from cellar into 
trucks

volume that flows 
over the edge of the 

cellar is lead to the oil
-water-seperator or to 

the drainage of the 
industrial area (to be 
discussed with the 

regional water 
authority)

take immediate 
remediation measures

outflow exceeding 
wellhead cellar 

capacity

reputational 
damage

financial loss
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5 Analyseresultaten falen RWZI 

 

 

 



Proteus-II

1Analyse: Gasolie opslag in zoutcavernes

1 Questionnaire

 1.1 Totaal overzicht van de questionnaire

Waardering totale questionnaire B

 

Vragenlijst    Waardering

 1.2 Overzicht per vragenlijst

Veiligheidszorgsysteem B

Vak- en Handelingsbekwaamheid B

Werkprocedures B

Repressie B

Installatie B

2 Analyse resultaten

 

Groep                          
                               
         

Falen RWZI (Effectgrootte)     
                               
         

Verwacht. 
waarde         
           

 2.1 Unit: Breuk vul/laadslang

 Totaal   Max      Gem      

 -        -        -       1/j

Breuk vul/laadslang (1) 2        1        2       0,0876  

* Niet nader opgegeven 
scenario (1)

2        1        2       0,0876  

* * Gasolie/diesel (1) 2        1        2       0,0876  

Details   

stof frequentie massa tijd

1/j kg s

Gasolie/diesel 0,0876 1,82E5 3960

 

Groep                          
                               
         

Falen RWZI (Effectgrootte)     
                               
         

Verwacht. 
waarde         
           

 2.2 Unit: Tankauto verlading 5

 Totaal   Max      Gem      

 -        -        -       1/j

Tankauto verlading 5 (2) 4        1        2       3,13E-5 

* Breuk tankauto       (2) 4        1        2       3,13E-5 

* * Gasolie/diesel (2) 4        1        2       3,13E-5 

Details   

stof frequentie massa tijd

1/j kg s

Gasolie/diesel 3,134E-6 36000 60
Gasolie/diesel 2,8206E-5 35090 58,483



Proteus-II

2Analyse: Gasolie opslag in zoutcavernes

 

Groep                          
                               
         

Falen RWZI (Effectgrootte)     
                               
         

Verwacht. 
waarde         
           

 2.3 Unit: Tankauto verlading 4

 Totaal   Max      Gem      

 -        -        -       1/j

Tankauto verlading 4 (2) 4        1        2       3,22E-5 

* Breuk tankauto       (2) 4        1        2       3,22E-5 

* * Gasolie/diesel (2) 4        1        2       3,22E-5 

Details   

stof frequentie massa tijd

1/j kg s

Gasolie/diesel 3,2235E-6 35000 60
Gasolie/diesel 2,9012E-5 34090 58,44

 

Groep                          
                               
         

Falen RWZI (Effectgrootte)     
                               
         

Verwacht. 
waarde         
           

 2.4 Unit: Tankauto verlading 3

 Totaal   Max      Gem      

 -        -        -       1/j

Tankauto verlading 3 (2) 4        1        2       3,22E-5 

* Breuk tankauto       (2) 4        1        2       3,22E-5 

* * Gasolie/diesel (2) 4        1        2       3,22E-5 

Details   

stof frequentie massa tijd

1/j kg s

Gasolie/diesel 3,2235E-6 35000 60
Gasolie/diesel 2,9012E-5 34090 58,44

 

Groep                          
                               
         

Falen RWZI (Effectgrootte)     
                               
         

Verwacht. 
waarde         
           

 2.5 Unit: Tankauto verlading 2

 Totaal   Max      Gem      

 -        -        -       1/j

Tankauto verlading 2 (2) 4        1        2       3,22E-5 

* Breuk tankauto       (2) 4        1        2       3,22E-5 

* * Gasolie/diesel (2) 4        1        2       3,22E-5 

Details   

stof frequentie massa tijd

1/j kg s

Gasolie/diesel 3,2235E-6 35000 60
Gasolie/diesel 2,9012E-5 34090 58,44
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3Analyse: Gasolie opslag in zoutcavernes

 

Groep                          
                               
         

Falen RWZI (Effectgrootte)     
                               
         

Verwacht. 
waarde         
           

 2.6 Unit: Tankauto verlading 1

 Totaal   Max      Gem      

 -        -        -       1/j

Tankauto verlading 1 (2) 4        1        2       3,22E-5 

* Breuk tankauto       (2) 4        1        2       3,22E-5 

* * Gasolie/diesel (2) 4        1        2       3,22E-5 

Details   

stof frequentie massa tijd

1/j kg s

Gasolie/diesel 3,2235E-6 35000 60
Gasolie/diesel 2,9012E-5 34090 58,44
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11 Begrippenlijst 

 

 

 



Afkorting    Beschrijving 
 
10-6 contour Maatgevende risicocontour (grenswaarde) voor het plaatsgebonden risico 

rondom een risicovolle activiteit met kans op overlijden van 1 op een 
miljoen per jaar. 

 
ADR  Accord européen relatif au transport international de marchandises 

Dangereuses par Route. Methode om chemicalien te classificeren 
 
ATEX     Explosieve atmosfeer (atmosphere explosive) 
 
Bevi     Besluit externe veiligheid inrichtingen 
 
BHV     Bedrijfshulpverlening 
 
BNP     Bedrijfsnoodplan 
 
Bowtie-methode De Bowtie-methode is een kwalitatieve risicoanalyse methode waarmee 

op een systematische en efficiënte wijze een 
beeld kan worden verkregen van de risico’s die in een organisatie 
aanwezig zijn en van de preventieve en herstelmaatregelen die hierop 
(kunnen) worden ingezet. 

 
BRZO     Besluit Risico's Zware Ongevallen 
 
Caverne   Onderaardse ruimte  
 
LOC  Loss of Containment. Vrijkomen van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld door 

het falen van een fysieke omhulling. 
 
LOD     Lines of Defence. Risicoreducerende maatregelen 
 
MRA    Milieurisicoanalyse 
 
Natura 2000 Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden 

op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. 
 
NO2     Stikstofdioxide 
 
NRB     Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
 
NTA     Nederlandse Technische Afspraak 
 
PBZO     Preventie Beleid Zware Ongevallen 
 
PGS     Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 
 
PR     Plaatsgebonden Risico 
 
PvE     Programma van Eisen 
 
QRA     Kwantitatieve risicoanalyse 
 
RI&E     Risico Inventarisatie en –Evaluatie 
 
RIVM    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
 
RWZI     Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
 
R-zinnen    Risico zinnen, gevaarzinnen of waarschuwingszinnen 
 
SO2     Zwaveldioxide 
 
TNO  Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk  



    Onderzoek 
 
TRA     Taak Risico Analyse 
 
UN-nummer    Stofidentificatienummer 
 
UPD    Uitgangspuntendocument 
 
VBS     Veiligheidbeheersysteem 
 
V&G     Veiligheid en gezondheid 
 
VGM     Veiligheid, gezondheid, milieu 
 
VMS     Veiligheidmanagementsysteem 
 
VR     Veiligheidsrapport 
 
WBDBO    Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag 
 
 
Begrippen   Beschrijving 
 
1% letaliteitsgrens De grens van het gebied waar nog 1% van de blootgestelde aanwezigen 

als gevolg van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in een insluitsysteem 
bij een ongewoon voorval overlijdt. 

 
Contour  Lijn op de kaart getrokken door punten met een gelijke waarde, 

bijvoorbeeld van het plaatsgebonden risico 
 
Drempelwaarde De waarde die genoemd wordt in bijlage 1 deel 1 en deel 2 van het 

Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Wanneer de drempelwaarde in kolom 
2 wordt overschreden dient de inrichting een PBZO-document op te 
stellen. Wanneer de drempelwaarde in kolom 3 wordt overschreden, is de 
inrichting verplicht tot het opstellen van een Veiligheidsrapport. 

 
Invloedsgebied Het invloedsgebied is het gebied waarbinnen personen worden 

meegeteld voor de vaststelling van de hoogte van het groepsrisico. Het 
invloedsgebied is het gebied gelegen tussen de risicovolle inrichting en de 
1% letaliteitgrens. 

 
Kwetsbaar object Object waar veel personen tegelijk aanwezig zijn (groot kantoorgebouw), 

waar personen lange tijd van de dag verblijven (woningen) of waarin 
minder zelfredzame personen aanwezig zijn (ziekenhuis, 
kinderdagverblijf) 

 
PGS6     Richtlijn voor aanwijzing voor implementatie van BRZO 1999 
 
PGS15     Richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 
 
PSU-file    Rekenfile die ten grondslag ligt aan de Safeti-NL berekeningen 
 
Restrisico   Risico dat resteert na het nemen van alle LOD’s 
 
Referentiescenario De meest bekende voorbeelden van brand- en/of ongevalgebeurtenissen 

die op inrichtingen kunnen voorkomen die in aanmerking kunnen komen 
voor een bedrijfsbrandweer-aanwijzing. 

 
Safeti-NL Voorgeschreven risicoberekeningprogramma voor inrichtingen met 

gevaarlijke stoffen 
 
SVM  Schuimvormend middel 
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46 MER inclusief bijlagen (deze bijlage vervangt bijlage 13) 

 

 

 



 

 

Voor de MER inclusief bijlagen wordt verwezen naar een apart PDF document.  
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47 Aanvulling akoestisch onderzoek (mei 2013) 
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Verantwoording 
  

  

Titel Akoestische effecten bij wijzigingen van de te gebruiken injectieputten 

Opdrachtgever AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. 

Projectleider M.H. Nijboer 

Auteur(s) ir. Jean-Pierre van Mulken 

Projectnummer 1210676 

Aantal pagina's 14 (exclusief bijlagen) 

Datum 13 mei 2013 

Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking.  

Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. 
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1 Inleiding 

In 2012 zijn de geluidseffecten inzichtelijk gemaakt op de omgeving ten gevolge van activiteiten 

en installaties voor de opslag van gasolie in lege zoutcavernes ten behoeve van een 

milieueffectrapportage en een aanvraag van een omgevingsvergunning. Hierbij zijn, naast de 

geluidsemissies ten gevolge van het verkeer van en naar de opslaglocaties, ook de 

geluidsemissies van de (tijdelijke) pompinstallaties bij de cavernes inzichtelijk gemaakt. De 

uitgangspunten en resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de rapportage met kenmerk 

R004-4726658JEA-gdj-V03-NL van 5 oktober 2012. In april 2013 is dit rapport tekstueel 

aangepast en versie V04 geworden (bijlage 7 van het MER). Deze locaties zijn gelegen op het 

geluidsgezoneerde industrieterrein ‘De Marssteden’ in Enschede. 

 

Het onderzoek in 2012 is uitgevoerd voor vijf geschikte opslaglocaties. Per opslaglocatie zijn er 

twee of drie injectieputten waarvan er (per locatie) één gebruikt zal worden. Voor drie van de vijf 

geschikte ondergrondse opslaglocaties zal uiteindelijk een andere injectieput gebruikt zal worden 

dan waarvan in het akoestisch onderzoek van 2012 is uitgegaan. Hierdoor verschuiven de 

opstellingen van de tijdelijke pompinstallatie bij de betreffende cavernes tot maximaal 80 meter. 

In het voorliggende onderzoek is inzichtelijk gemaakt of dit leidt tot relevante wijzigingen in de 

geprognosticeerde geluidsimmissies op de relevante beoordelingspunten in de omgeving. Er 

vinden geen wijzigingen plaats in de aan- en afvoerbewegingen op de openbare weg. Deze zijn 

daarom niet opnieuw onderzocht. 

 

In hoofdstuk 2 worden de wijzigingen beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten opgenomen 

en vergeleken met het onderzoek uit 2012. In hoofdstuk 4 is een samenvatting met conclusies 

opgenomen. 

2  Beschrijving wijzigingen 

In figuur 2.1 zijn de te gebruiken cavernes aangegeven en voor welke injectieputten in 2012 het 

geluidsonderzoek is uitgevoerd. 
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Figuur 2.1 Ligging potentieel bruikbare cavernes en aanwijziging injectieputten onderzocht in 2012 

 

Voor een drietal locatie blijkt nu dat andere injectieputten gebruikt zullen gaan worden. Dit betreft 

de volgende wijzigingen: 

 Caverne ZO: niet injectieput 372 maar 374 zal gebruikt worden (verschuiving geluidsbronnen 

van 80 meter naar het zuidwesten) 

 Caverne NO_Rand: niet injectieput 367 maar 368 zal gebruikt worden (verschuiving 

geluidsbronnen van 40 meter naar het westen) 

 Caverne NO: niet injectieput 469 maar 470 zal gebruikt worden (verschuiving geluidsbronnen 

van 40 meter naar het westen) 

 

De locaties van de drie alternatief te gebruiken injectieputten zijn eveneens weergegeven in 

figuur 2.1 met rode sterren. 

 

Bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in het akoestisch rekenmodel. Hierbij zijn de 

uitgangspunten voor de maatgevende activiteit (vullen van de cavernes), met uitzondering van de 

drie verschuivingen van de gebruikte injectiepunten, ongewijzigd gebleven. De uitgangspunten 

zijn als volgt: 

Caverne ZO 

Caverne ZW 

Caverne N 
Caverne NO 

Caverne 

NO_Rand 
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 Aan- en afvoer van de gasolie zal gedurende het gehele etmaal plaatsvinden. Dit gebeurt 

door middel van maximaal zes tankwagens per uur 

 De laad- en losplaats bestaat uit een verhard terrein van circa 20*4 meter dat aansluit op de 

openbare weg. De laad- en losplaats wordt zo ingericht dat tankwagens niet hoeven te 

manoeuvreren 

 Voor het geluidsvermogen van één tankwagen wordt 104 dB(A) gehanteerd bij een 

gemiddelde rijsnelheid van 10 km/uur 

 Maximaal twee cavernes worden tegelijkertijd gevuld 

 Een caverne wordt gevuld door middel van een pompinstallatie waarbij de gasolie direct uit 

de tankwagen in de caverne wordt gebracht. De pompinstallatie bestaat uit een elektrisch 

aangedreven pomp die in een container is geplaatst. De pomp heeft een bronvermogen van 

87 dB(A) en veroorzaakt hiermee een binnenniveau in de container van 84 dB(A). Dit 

veroorzaakt een geluidsemissie via de wanden en het dak van de container naar de 

omgeving 

 Omdat de tankwagens worden gelost met de vast opgestelde pompinstallatie wordt de motor 

van de tankwagens bij het vullen uitgeschakeld 

 Voor het lossen van de gasolie vanuit één tankwagen is het pompsysteem 15 minuten in 

werking. Aangezien er zes tankwagens in totaal per uur arriveren, drie per caverne, wordt in 

het akoestisch onderzoek uitgegaan van een bedrijfstijd van het pompsysteem van 45 

minuten per uur per caverne 

 

Om een goede vergelijking te kunnen maken met de in 2012 geprognosticeerde 

geluidsbelastingen is gebruik gemaakt van hetzelfde rekenmodel en rekenpakket (Geomilieu 

versie 1.91). In bijlage 1 zijn de gegevens van de gewijzigde bronnen opgenomen. 

 

De geluidsbelastingen ten gevolge van de drie cavernes waarvoor een ander injectieput gebruik 

zal worden, zijn afzonderlijk berekend. Indien de geluidsbelasting van een caverne op alle 

beoordelingspunten 20 dB of meer onder de bewakingswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde 

uitkomt, dan zijn de activiteiten ter plaatse van deze caverne niet relevant voor de bijdrage aan de 

geluidszone. Deze cavernes worden dan ook niet in de berekeningen meegenomen ten behoeve 

van de combinaties van twee tegelijkertijd te vullen cavernes. 

Van de cavernes die wel relevant blijken en dus afzonderlijk een etmaalwaarde op de 

beoordelingspunten veroorzaken van 30 dB(A) of meer1, worden vervolgens de mogelijke 

combinaties per twee cavernes berekend, aangezien er van uit wordt gegaan dat maximaal 

twee cavernes tegelijkertijd (op dezelfde dag) worden gevuld en/of geleegd. Deze berekening van 

de combinaties vindt plaats door middel van het logaritmisch optellen van de geluidsbelastingen 

van twee afzonderlijke cavernes. 

 
1 Dit komt neer op een geluidsbelasting van achtereenvolgens meer dan 30 dB(A) in de dagperiode, 25 dB(A) in de 
avondperiode en 20 dB(A) in de nachtperiode 



 

 

 

 

Kenmerk R003-1210676JEA-pws-V01-NL 

 

Aanvulling op akoestisch onderzoek bijlage 7 MER opslag gasolie zoutcavernes 12\14 

3 Resultaten 

De rekenresultaten zijn opgenomen en samengevat in bijlage 2. Uit de resultaten blijkt, dat van 

de drie cavernes waarvan een andere injectieput gebruikt zal worden, uitsluitend de caverne 

NO_Rand een mogelijk relevante geluidsbelasting op de zone oplevert. Op twee 

zonebewakingspunten bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van het vullen van de caverne 

meer dan 20 dB(A) in de nachtperiode. Daarom is voor deze caverne de gecumuleerde 

geluidsbelasting berekend bij gelijktijdig vullen van de (ongewijzigde) caverne ZW. Deze 

laatstgenoemde caverne bleek namelijk in de oorspronkelijke prognose in 2012 ook mogelijk een 

relevante geluidsbelasting op de zone te veroorzaken. 

 

Uit de aanvullende berekeningen blijkt, dat de gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van de 

wijziging van de gebruikte boorput op de relevante (en maatgevende) beoordelingspunten 

afneemt met (afgerond) 1 dB. In tabel 3.1 zijn de resultaten samengevat. 

 

 
Tabel 3.1 Berekende geluidsbelastingen van gelijktijdig vullen van de cavernes ZW en NO_rand bij gebruik  

                 injectieput 367 of 368 

 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT)  

[dB(A) nachtperiode] 

  Bij gebruik 

injectieput 367 

NO_rand 

Bij gebruik 

injectieput 368 

NO_rand 

Verschil 

Z_16_A 50 dB(A) bewakingspunt 22 22 0 

Z_17_A 50 dB(A) bewakingspunt 28 28 0 

Z_18_A 50 dB(A) bewakingspunt 33 33 0 

Z_19_A 50 dB(A) bewakingspunt 21 21 0 

Z_28_A 50 dB(A) bewakingspunt 22 22 0 

Z_29_A 50 dB(A) bewakingspunt 21 20 -1  

 

Uit de resultaten blijkt, de wijziging van de te gebruiken boorputten voor het aspect geluid een 

milieuneutrale wijziging is. 
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4 Samenvatting en conclusies 

In 2012 zijn de geluidseffecten inzichtelijk gemaakt op de omgeving ten gevolge van activiteiten 

en installaties voor de opslag van gasolie in lege zoutcavernes ten behoeve van een 

milieueffectrapportage en een aanvraag van een omgevingsvergunning. Hierbij zijn, naast de 

geluidsemissies ten gevolge van het verkeer van en naar de opslaglocaties, ook de 

geluidsemissies van de (tijdelijke) pompinstallaties bij de cavernes inzichtelijk gemaakt. 

 

Voor drie cavernes blijkt dat uiteindelijk andere injectieputten gebruikt zullen gaan worden. 

Hierdoor verschuiven voor deze cavernes de locaties van de tijdelijke pompinstallaties over een 

afstand van 40 tot 80 meter. Onderzocht is of deze wijzigingen tot relevante wijzigingen in de 

(gecumuleerde) geluidsbelastingen leiden. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de wijzigingen geen significant effect hebben op de 

geluidsbelastingen. De wijzigingen worden hierdoor beoordeeld als een milieuneutrale 

verandering voor het aspect geluid. 
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 Bijlage 

1 Gewijzigde brongegevens rekenmodel 
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Tauw bvRekenresultaten ZO

Rapport: Resultatentabel
Model: Caverne ZO, 374 ipv 372

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
W_003_A Woning Loerhazenweg 80 5,00 7,9 7,9 7,9 17,9 41,3
W_004_A Woning Keuperweg 80 5,00 17,4 17,4 17,4 27,4 49,7
W_005_A Woning Keuperweg 65 5,00 17,7 17,7 17,7 27,7 50,2
W_006_A Woning Keuperweg 53 5,00 17,6 17,6 17,6 27,6 50,3
W_007_A Woning Geerdinkweg 30 5,00 16,9 16,9 16,9 26,9 49,7

W_008_A Woning Harberinksweg 59 1,50 8,3 8,3 8,3 18,3 41,9
W_009_A Woning Harberinksweg 60 5,00 10,1 10,1 10,1 20,1 43,6
W_010_A Woning Harberinksweg 561 5,00 5,5 5,5 5,5 15,5 39,0
W_011_A Woning Geerdinkszijdeweg 99 5,00 9,4 9,4 9,4 19,4 42,9
W_012_A Woning Geerdinkszijdeweg 108 en 110 5,00 9,3 9,3 9,3 19,3 42,8

W_013_A Woning Geerdinkszijdeweg 98 5,00 8,7 8,7 8,7 18,7 42,2
W_014_A Woning Geerdinkszijdeweg 88 + 90 5,00 8,3 8,3 8,3 18,3 41,8
W_015_A Woning Twekkelerbeekweg 22 5,00 7,2 7,2 7,2 17,2 40,7
W_016_A Woning Twekkelerbeekweg 20 5,00 7,5 7,5 7,5 17,5 41,0
W_017_A Woning Windmolenweg 650 5,00 -7,5 -7,5 -7,5 2,5 25,1

W_018_A Woning Windmolenweg 645 5,00 -9,4 -9,4 -9,4 0,6 23,2
W_019_A Woning Wilgenkampweg 55 5,00 -6,5 -6,5 -6,5 3,5 26,3
W_020_A Woning Wilgenkampweg 57 5,00 -6,3 -6,3 -6,3 3,7 26,6
W_021_A Woning Wilgenkampweg 75 5,00 -3,8 -3,8 -3,8 6,2 29,3
W_022_A Molenveld 16 5,00 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 33,4

W_023_A Molenveld 12 5,00 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 33,3
W_024_A Molenveld 10 5,00 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 33,3
W_025_A Winterhaarweg 232 5,00 0,8 0,8 0,8 10,8 34,2
W_026_A Winterhaarweg 230 5,00 0,9 0,9 0,9 10,9 34,4
W_027_A Winterhaarweg 220 5,00 1,4 1,4 1,4 11,4 34,9

W_028_A Winterhaarweg 211 5,00 2,2 2,2 2,2 12,2 35,7
W_029_A Winterhaarweg 197-199 5,00 2,7 2,7 2,7 12,7 36,3
W_030_A Winterhaarweg 185-187 5,00 2,9 2,9 2,9 12,9 36,5
W_031_A Winterhaarweg 177-179 5,00 3,1 3,1 3,1 13,1 36,7
W_032_A Woning Loerhazenweg 150 5,00 6,9 6,9 6,9 16,9 40,4

W_033_A Woning Keuperweg 55 5,00 17,4 17,4 17,4 27,4 50,0
W_034_A Woning Wilgenkampweg 49 5,00 -6,9 -6,9 -6,9 3,1 25,9
W_035_A Woning Boekelosestraat 160 5,00 8,6 8,6 8,6 18,6 41,9
W_036_A Woning Huttenkampweg 17 1,50 4,1 4,1 4,1 14,1 37,8
Z_01_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -3,7 -3,7 -3,7 6,3 29,1

Z_02_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -11,6 -11,6 -11,6 -1,6 19,7
Z_03_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -2,4 -2,4 -2,4 7,6 30,6
Z_04_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -2,2 -2,2 -2,2 7,8 30,6
Z_05_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -5,0 -5,0 -5,0 5,0 27,5
Z_06_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -6,5 -6,5 -6,5 3,5 25,7

Z_07_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -5,9 -5,9 -5,9 4,1 26,8
Z_08_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -2,5 -2,5 -2,5 7,5 30,9
Z_09_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -1,2 -1,2 -1,2 8,8 32,2
Z_10_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 0,7 0,7 0,7 10,7 34,1
Z_11_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 1,9 1,9 1,9 11,9 35,3

Z_12_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 3,5 3,5 3,5 13,5 37,0
Z_13_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 5,3 5,3 5,3 15,3 38,8
Z_14_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 7,0 7,0 7,0 17,0 40,4
Z_15_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 8,0 8,0 8,0 18,0 41,4
Z_16_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 6,9 6,9 6,9 16,9 40,4

Z_17_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 7,3 7,3 7,3 17,3 40,9
Z_18_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 32,9
Z_19_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 10,1 10,1 10,1 20,1 43,6
Z_20_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 12,4 12,4 12,4 22,4 45,7
Z_21_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 14,6 14,6 14,6 24,6 47,8

Z_22_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 17,2 17,2 17,2 27,2 50,1
Z_23_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 2,8 2,8 2,8 12,8 34,6
Z_24_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 10,1 10,1 10,1 20,1 41,8
Z_25_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 13,3 13,3 13,3 23,3 44,6
Z_26_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 12,1 12,1 12,1 22,1 44,8

Z_27_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 12,9 12,9 12,9 22,9 46,2
Z_28_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 11,7 11,7 11,7 21,7 45,2
Z_29_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 10,1 10,1 10,1 20,1 43,5
Z_30_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 8,1 8,1 8,1 18,1 41,6
Z_31_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -8,1 -8,1 -8,1 1,9 24,5

Z_32_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 1,8 1,8 1,8 11,8 35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-5-2013 20:30:38Geomilieu V1.91



Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
W_003_A Woning Loerhazenweg 80 5 1,7 1,7 1,7 7,9 7,9 7,9 n.r. n.r. n.r.
W_004_A Woning Keuperweg 80 5 18,8 18,8 18,8 17,4 17,4 17,4 n.r. n.r. n.r.
W_005_A Woning Keuperweg 65 5 17,8 17,8 17,8 17,7 17,7 17,7 n.r. n.r. n.r.
W_006_A Woning Keuperweg 53 5 18,8 18,8 18,8 17,6 17,6 17,6 n.r. n.r. n.r.
W_007_A Woning Geerdinkweg 30 5 18,1 18,1 18,1 16,9 16,9 16,9 n.r. n.r. n.r.
W_008_A Woning Harberinksweg 59 1,5 8,6 8,6 8,6 8,3 8,3 8,3 n.r. n.r. n.r.
W_009_A Woning Harberinksweg 60 5 10,8 10,8 10,8 10,1 10,1 10,1 n.r. n.r. n.r.
W_010_A Woning Harberinksweg 561 5 8,5 8,5 8,5 5,5 5,5 5,5 n.r. n.r. n.r.
W_011_A Woning Geerdinkszijdeweg 99 5 10,8 10,8 10,8 9,4 9,4 9,4 n.r. n.r. n.r.
W_012_A Woning Geerdinkszijdeweg 108 en 110 5 10,7 10,7 10,7 9,3 9,3 9,3 n.r. n.r. n.r.
W_013_A Woning Geerdinkszijdeweg 98 5 10 10 10 8,7 8,7 8,7 n.r. n.r. n.r.
W_014_A Woning Geerdinkszijdeweg 88 + 90 5 9,6 9,6 9,6 8,3 8,3 8,3 n.r. n.r. n.r.
W_015_A Woning Twekkelerbeekweg 22 5 9 9 9 7,2 7,2 7,2 n.r. n.r. n.r.
W_016_A Woning Twekkelerbeekweg 20 5 4,8 4,8 4,8 7,5 7,5 7,5 n.r. n.r. n.r.
W_017_A Woning Windmolenweg 650 5 -7,9 -7,9 -7,9 -7,5 -7,5 -7,5 n.r. n.r. n.r.
W_018_A Woning Windmolenweg 645 5 -11,2 -11,2 -11,2 -9,4 -9,4 -9,4 n.r. n.r. n.r.
W_019_A Woning Wilgenkampweg 55 5 -2,1 -2,1 -2,1 -6,5 -6,5 -6,5 n.r. n.r. n.r.
W_020_A Woning Wilgenkampweg 57 5 -2,5 -2,5 -2,5 -6,3 -6,3 -6,3 n.r. n.r. n.r.
W_021_A Woning Wilgenkampweg 75 5 -2,8 -2,8 -2,8 -3,8 -3,8 -3,8 n.r. n.r. n.r.
W_022_A Molenveld 16 5 -5,2 -5,2 -5,2 -0,1 -0,1 -0,1 n.r. n.r. n.r.
W_023_A Molenveld 12 5 -5,3 -5,3 -5,3 -0,1 -0,1 -0,1 n.r. n.r. n.r.
W_024_A Molenveld 10 5 -5,3 -5,3 -5,3 -0,1 -0,1 -0,1 n.r. n.r. n.r.
W_025_A Winterhaarweg 232 5 -4,1 -4,1 -4,1 0,8 0,8 0,8 n.r. n.r. n.r.
W_026_A Winterhaarweg 230 5 -4 -4 -4 0,9 0,9 0,9 n.r. n.r. n.r.
W_027_A Winterhaarweg 220 5 -3,7 -3,7 -3,7 1,4 1,4 1,4 n.r. n.r. n.r.
W_028_A Winterhaarweg 211 5 -3,7 -3,7 -3,7 2,2 2,2 2,2 n.r. n.r. n.r.
W_029_A Winterhaarweg 197-199 5 -3,3 -3,3 -3,3 2,7 2,7 2,7 n.r. n.r. n.r.
W_030_A Winterhaarweg 185-187 5 -3,2 -3,2 -3,2 2,9 2,9 2,9 n.r. n.r. n.r.
W_031_A Winterhaarweg 177-179 5 -3,1 -3,1 -3,1 3,1 3,1 3,1 n.r. n.r. n.r.
W_032_A Woning Loerhazenweg 150 5 0,4 0,4 0,4 6,9 6,9 6,9 n.r. n.r. n.r.
W_033_A Woning Keuperweg 55 5 18,6 18,6 18,6 17,4 17,4 17,4 n.r. n.r. n.r.
W_034_A Woning Wilgenkampweg 49 5 -2,9 -2,9 -2,9 -6,9 -6,9 -6,9 n.r. n.r. n.r.
W_035_A Woning Boekelosestraat 160 5 8,2 8,2 8,2 8,6 8,6 8,6 n.r. n.r. n.r.
W_036_A Woning Huttenkampweg 17 1,5 -2,5 -2,5 -2,5 4,1 4,1 4,1 n.r. n.r. n.r.
Z_01_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -4,6 -4,6 -4,6 -3,7 -3,7 -3,7 n.r. n.r. n.r.
Z_02_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -8,5 -8,5 -8,5 -11,6 -11,6 -11,6 n.r. n.r. n.r.
Z_03_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -0,2 -0,2 -0,2 -2,4 -2,4 -2,4 n.r. n.r. n.r.
Z_04_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -4,5 -4,5 -4,5 -2,2 -2,2 -2,2 n.r. n.r. n.r.
Z_05_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -6,3 -6,3 -6,3 -5 -5 -5 n.r. n.r. n.r.
Z_06_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -7,9 -7,9 -7,9 -6,5 -6,5 -6,5 n.r. n.r. n.r.
Z_07_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -8,3 -8,3 -8,3 -5,9 -5,9 -5,9 n.r. n.r. n.r.
Z_08_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -9,2 -9,2 -9,2 -2,5 -2,5 -2,5 n.r. n.r. n.r.
Z_09_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -10 -10 -10 -1,2 -1,2 -1,2 n.r. n.r. n.r.
Z_10_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -10,1 -10,1 -10,1 0,7 0,7 0,7 n.r. n.r. n.r.
Z_11_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -8,3 -8,3 -8,3 1,9 1,9 1,9 n.r. n.r. n.r.
Z_12_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -3,6 -3,6 -3,6 3,5 3,5 3,5 n.r. n.r. n.r.
Z_13_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -0,6 -0,6 -0,6 5,3 5,3 5,3 n.r. n.r. n.r.
Z_14_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 0,7 0,7 0,7 7 7 7 n.r. n.r. n.r.
Z_15_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 1,8 1,8 1,8 8 8 8 n.r. n.r. n.r.
Z_16_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 1,3 1,3 1,3 6,9 6,9 6,9 n.r. n.r. n.r.
Z_17_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 0,1 0,1 0,1 7,3 7,3 7,3 n.r. n.r. n.r.
Z_18_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -7,4 -7,4 -7,4 -0,4 -0,4 -0,4 n.r. n.r. n.r.
Z_19_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -3,7 -3,7 -3,7 10,1 10,1 10,1 n.r. n.r. n.r.
Z_20_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 10,8 10,8 10,8 12,4 12,4 12,4 n.r. n.r. n.r.
Z_21_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 12,8 12,8 12,8 14,6 14,6 14,6 n.r. n.r. n.r.
Z_22_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 14,7 14,7 14,7 17,2 17,2 17,2 n.r. n.r. n.r.
Z_23_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 n.r. n.r. n.r.
Z_24_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 11,4 11,4 11,4 10,1 10,1 10,1 n.r. n.r. n.r.
Z_25_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 15,2 15,2 15,2 13,3 13,3 13,3 n.r. n.r. n.r.
Z_26_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 11 11 11 12,1 12,1 12,1 n.r. n.r. n.r.
Z_27_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 15,9 15,9 15,9 12,9 12,9 12,9 n.r. n.r. n.r.
Z_28_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 13,1 13,1 13,1 11,7 11,7 11,7 n.r. n.r. n.r.
Z_29_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 11,5 11,5 11,5 10,1 10,1 10,1 n.r. n.r. n.r.
Z_30_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 10 10 10 8,1 8,1 8,1 n.r. n.r. n.r.
Z_31_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -8,8 -8,8 -8,8 -8,1 -8,1 -8,1 n.r. n.r. n.r.
Z_32_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -11,5 -11,5 -11,5 1,8 1,8 1,8 n.r. n.r. n.r.
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Caverne ZO Verschil (n.r. = niet relevant
want meer dan 20 dB onder
bewakingswaarde)



Tauw bvRekenresultaten NO_Rand

Rapport: Resultatentabel
Model: Caverne NO rand 368 ipv 367

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
W_003_A Woning Loerhazenweg 80 5,00 6,2 6,2 6,2 16,2 39,3
W_004_A Woning Keuperweg 80 5,00 8,8 8,8 8,8 18,8 41,6
W_005_A Woning Keuperweg 65 5,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 31,1
W_006_A Woning Keuperweg 53 5,00 4,3 4,3 4,3 14,3 37,1
W_007_A Woning Geerdinkweg 30 5,00 -4,2 -4,2 -4,2 5,8 27,9

W_008_A Woning Harberinksweg 59 1,50 -5,1 -5,1 -5,1 4,9 26,7
W_009_A Woning Harberinksweg 60 5,00 15,9 15,9 15,9 25,9 48,6
W_010_A Woning Harberinksweg 561 5,00 12,8 12,8 12,8 22,8 45,5
W_011_A Woning Geerdinkszijdeweg 99 5,00 19,3 19,3 19,3 29,3 51,8
W_012_A Woning Geerdinkszijdeweg 108 en 110 5,00 16,8 16,8 16,8 26,8 49,2

W_013_A Woning Geerdinkszijdeweg 98 5,00 16,8 16,8 16,8 26,8 49,2
W_014_A Woning Geerdinkszijdeweg 88 + 90 5,00 16,2 16,2 16,2 26,2 48,6
W_015_A Woning Twekkelerbeekweg 22 5,00 15,3 15,3 15,3 25,3 47,7
W_016_A Woning Twekkelerbeekweg 20 5,00 14,4 14,4 14,4 24,4 46,8
W_017_A Woning Windmolenweg 650 5,00 11,7 11,7 11,7 21,7 44,1

W_018_A Woning Windmolenweg 645 5,00 9,7 9,7 9,7 19,7 42,4
W_019_A Woning Wilgenkampweg 55 5,00 6,3 6,3 6,3 16,3 39,1
W_020_A Woning Wilgenkampweg 57 5,00 3,1 3,1 3,1 13,1 35,8
W_021_A Woning Wilgenkampweg 75 5,00 -0,2 -0,2 -0,2 9,8 32,1
W_022_A Molenveld 16 5,00 -2,8 -2,8 -2,8 7,2 30,3

W_023_A Molenveld 12 5,00 -3,0 -3,0 -3,0 7,0 30,1
W_024_A Molenveld 10 5,00 -3,0 -3,0 -3,0 7,0 30,0
W_025_A Winterhaarweg 232 5,00 -2,4 -2,4 -2,4 7,6 30,7
W_026_A Winterhaarweg 230 5,00 -2,2 -2,2 -2,2 7,8 30,8
W_027_A Winterhaarweg 220 5,00 -2,0 -2,0 -2,0 8,0 31,0

W_028_A Winterhaarweg 211 5,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 31,6
W_029_A Winterhaarweg 197-199 5,00 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 32,8
W_030_A Winterhaarweg 185-187 5,00 0,0 0,0 0,0 10,0 33,1
W_031_A Winterhaarweg 177-179 5,00 -0,5 -0,5 -0,5 9,5 32,6
W_032_A Woning Loerhazenweg 150 5,00 2,6 2,6 2,6 12,6 35,6

W_033_A Woning Keuperweg 55 5,00 -3,5 -3,5 -3,5 6,5 28,6
W_034_A Woning Wilgenkampweg 49 5,00 8,5 8,5 8,5 18,5 41,4
W_035_A Woning Boekelosestraat 160 5,00 5,2 5,2 5,2 15,2 38,1
W_036_A Woning Huttenkampweg 17 1,50 -0,2 -0,2 -0,2 9,8 33,0
Z_01_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 13,0 13,0 13,0 23,0 45,5

Z_02_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 2,0 2,0 2,0 12,0 34,1
Z_03_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 4,6 4,6 4,6 14,6 37,2
Z_04_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 2,0 2,0 2,0 12,0 34,3
Z_05_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 10,2 10,2 10,2 20,2 43,0
Z_06_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 7,3 7,3 7,3 17,3 40,1

Z_07_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 5,1 5,1 5,1 15,1 37,9
Z_08_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 4,1 4,1 4,1 14,1 37,1
Z_09_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 2,9 2,9 2,9 12,9 36,0
Z_10_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 1,9 1,9 1,9 11,9 35,0
Z_11_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 1,4 1,4 1,4 11,4 34,5

Z_12_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 1,5 1,5 1,5 11,5 34,5
Z_13_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 1,8 1,8 1,8 11,8 34,8
Z_14_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 3,1 3,1 3,1 13,1 36,1
Z_15_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 4,4 4,4 4,4 14,4 37,4
Z_16_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -8,4 -8,4 -8,4 1,6 23,8

Z_17_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 4,8 4,8 4,8 14,8 37,8
Z_18_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 5,5 5,5 5,5 15,5 38,5
Z_19_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -6,4 -6,4 -6,4 3,6 26,0
Z_20_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 4,7 4,7 4,7 14,7 37,6
Z_21_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 2,3 2,3 2,3 12,3 35,2

Z_22_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 3,0 3,0 3,0 13,0 35,8
Z_23_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -3,4 -3,4 -3,4 6,7 28,8
Z_24_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 5,6 5,6 5,6 15,6 38,3
Z_25_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 3,9 3,9 3,9 13,9 36,4
Z_26_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -7,1 -7,1 -7,1 3,0 22,7

Z_27_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 31,5
Z_28_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 21,2 21,2 21,2 31,2 53,5
Z_29_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 20,7 20,7 20,7 30,7 53,0
Z_30_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 17,1 17,1 17,1 27,1 49,4
Z_31_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 13,0 13,0 13,0 23,0 45,3

Z_32_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 13,1 13,1 13,1 23,1 45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
W_003_A Woning Loerhazenweg 80 5 7,9 7,9 7,9 6,2 6,2 6,2 n.r. n.r. n.r.
W_004_A Woning Keuperweg 80 5 -5,7 -5,7 -5,7 8,8 8,8 8,8 n.r. n.r. n.r.
W_005_A Woning Keuperweg 65 5 -4 -4 -4 -1,4 -1,4 -1,4 n.r. n.r. n.r.
W_006_A Woning Keuperweg 53 5 -1,1 -1,1 -1,1 4,3 4,3 4,3 n.r. n.r. n.r.
W_007_A Woning Geerdinkweg 30 5 1,6 1,6 1,6 -4,2 -4,2 -4,2 n.r. n.r. n.r.
W_008_A Woning Harberinksweg 59 1,5 3,3 3,3 3,3 -5,1 -5,1 -5,1 n.r. n.r. n.r.
W_009_A Woning Harberinksweg 60 5 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 n.r. n.r. n.r.
W_010_A Woning Harberinksweg 561 5 12,5 12,5 12,5 12,8 12,8 12,8 n.r. n.r. n.r.
W_011_A Woning Geerdinkszijdeweg 99 5 19,8 19,8 19,8 19,3 19,3 19,3 n.r. n.r. n.r.
W_012_A Woning Geerdinkszijdeweg 108 en 110 5 10,3 10,3 10,3 16,8 16,8 16,8 n.r. n.r. n.r.
W_013_A Woning Geerdinkszijdeweg 98 5 8,3 8,3 8,3 16,8 16,8 16,8 n.r. n.r. n.r.
W_014_A Woning Geerdinkszijdeweg 88 + 90 5 10,8 10,8 10,8 16,2 16,2 16,2 n.r. n.r. n.r.
W_015_A Woning Twekkelerbeekweg 22 5 14,2 14,2 14,2 15,3 15,3 15,3 n.r. n.r. n.r.
W_016_A Woning Twekkelerbeekweg 20 5 15 15 15 14,4 14,4 14,4 n.r. n.r. n.r.
W_017_A Woning Windmolenweg 650 5 12,3 12,3 12,3 11,7 11,7 11,7 n.r. n.r. n.r.
W_018_A Woning Windmolenweg 645 5 10,2 10,2 10,2 9,7 9,7 9,7 n.r. n.r. n.r.
W_019_A Woning Wilgenkampweg 55 5 7,9 7,9 7,9 6,3 6,3 6,3 n.r. n.r. n.r.
W_020_A Woning Wilgenkampweg 57 5 6,9 6,9 6,9 3,1 3,1 3,1 n.r. n.r. n.r.
W_021_A Woning Wilgenkampweg 75 5 0,9 0,9 0,9 -0,2 -0,2 -0,2 n.r. n.r. n.r.
W_022_A Molenveld 16 5 -0,6 -0,6 -0,6 -2,8 -2,8 -2,8 n.r. n.r. n.r.
W_023_A Molenveld 12 5 -0,8 -0,8 -0,8 -3 -3 -3 n.r. n.r. n.r.
W_024_A Molenveld 10 5 -0,8 -0,8 -0,8 -3 -3 -3 n.r. n.r. n.r.
W_025_A Winterhaarweg 232 5 -0,2 -0,2 -0,2 -2,4 -2,4 -2,4 n.r. n.r. n.r.
W_026_A Winterhaarweg 230 5 -0,1 -0,1 -0,1 -2,2 -2,2 -2,2 n.r. n.r. n.r.
W_027_A Winterhaarweg 220 5 0,1 0,1 0,1 -2 -2 -2 n.r. n.r. n.r.
W_028_A Winterhaarweg 211 5 0,4 0,4 0,4 -1,4 -1,4 -1,4 n.r. n.r. n.r.
W_029_A Winterhaarweg 197-199 5 1,4 1,4 1,4 -0,3 -0,3 -0,3 n.r. n.r. n.r.
W_030_A Winterhaarweg 185-187 5 1,7 1,7 1,7 0 0 0 n.r. n.r. n.r.
W_031_A Winterhaarweg 177-179 5 1,8 1,8 1,8 -0,5 -0,5 -0,5 n.r. n.r. n.r.
W_032_A Woning Loerhazenweg 150 5 4,2 4,2 4,2 2,6 2,6 2,6 n.r. n.r. n.r.
W_033_A Woning Keuperweg 55 5 -1,6 -1,6 -1,6 -3,5 -3,5 -3,5 n.r. n.r. n.r.
W_034_A Woning Wilgenkampweg 49 5 7,7 7,7 7,7 8,5 8,5 8,5 n.r. n.r. n.r.
W_035_A Woning Boekelosestraat 160 5 -4,7 -4,7 -4,7 5,2 5,2 5,2 n.r. n.r. n.r.
W_036_A Woning Huttenkampweg 17 1,5 3 3 3 -0,2 -0,2 -0,2 n.r. n.r. n.r.
Z_01_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 10,1 10,1 10,1 13 13 13 n.r. n.r. n.r.
Z_02_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 2,1 2,1 2,1 2 2 2 n.r. n.r. n.r.
Z_03_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 2,8 2,8 2,8 4,6 4,6 4,6 n.r. n.r. n.r.
Z_04_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 5,7 5,7 5,7 2 2 2 n.r. n.r. n.r.
Z_05_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 6,5 6,5 6,5 10,2 10,2 10,2 n.r. n.r. n.r.
Z_06_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 8,2 8,2 8,2 7,3 7,3 7,3 n.r. n.r. n.r.
Z_07_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 7,2 7,2 7,2 5,1 5,1 5,1 n.r. n.r. n.r.
Z_08_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 5,8 5,8 5,8 4,1 4,1 4,1 n.r. n.r. n.r.
Z_09_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 4,6 4,6 4,6 2,9 2,9 2,9 n.r. n.r. n.r.
Z_10_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 3,9 3,9 3,9 1,9 1,9 1,9 n.r. n.r. n.r.
Z_11_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 3,5 3,5 3,5 1,4 1,4 1,4 n.r. n.r. n.r.
Z_12_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 3,6 3,6 3,6 1,5 1,5 1,5 n.r. n.r. n.r.
Z_13_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 3,8 3,8 3,8 1,8 1,8 1,8 n.r. n.r. n.r.
Z_14_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 5 5 5 3,1 3,1 3,1 n.r. n.r. n.r.
Z_15_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 6 6 6 4,4 4,4 4,4 n.r. n.r. n.r.
Z_16_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 n.r. n.r. n.r.
Z_17_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 4,8 n.r. n.r. n.r.
Z_18_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 6,4 6,4 6,4 5,5 5,5 5,5 n.r. n.r. n.r.
Z_19_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -7 -7 -7 -6,4 -6,4 -6,4 n.r. n.r. n.r.
Z_20_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 2,2 2,2 2,2 4,7 4,7 4,7 n.r. n.r. n.r.
Z_21_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 4,7 4,7 4,7 2,3 2,3 2,3 n.r. n.r. n.r.
Z_22_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 4,1 4,1 4,1 3 3 3 n.r. n.r. n.r.
Z_23_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -12 -12 -12 -3,4 -3,4 -3,4 n.r. n.r. n.r.
Z_24_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -5,4 -5,4 -5,4 5,6 5,6 5,6 n.r. n.r. n.r.
Z_25_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -6 -6 -6 3,9 3,9 3,9 n.r. n.r. n.r.
Z_26_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -1,7 -1,7 -1,7 -7,1 -7,1 -7,1 n.r. n.r. n.r.
Z_27_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 10,2 10,2 10,2 -0,3 -0,3 -0,3 n.r. n.r. n.r.
Z_28_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 22,2 22,2 22,2 21,2 21,2 21,2 n.r. n.r. -1
Z_29_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 21,3 21,3 21,3 20,7 20,7 20,7 n.r. n.r. -0,6
Z_30_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 14,6 14,6 14,6 17,1 17,1 17,1 n.r. n.r. n.r.
Z_31_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 14,3 14,3 14,3 13 13 13 n.r. n.r. n.r.
Z_32_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 10,8 10,8 10,8 13,1 13,1 13,1 n.r. n.r. n.r.

Caverne NO_Rand bij gebruik 
put 367

Caverne NO_Rand bij gebruik 
put 368

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Caverne NO_Rand Verschil (n.r. = niet relevant
want meer dan 20 dB onder
bewakingswaarde)



Tauw bvRekenresultaten NO

Rapport: Resultatentabel
Model: Caverne NO 470 ipv 469

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
W_003_A Woning Loerhazenweg 80 5,00 11,8 11,8 11,8 21,8 44,6
W_004_A Woning Keuperweg 80 5,00 10,0 10,0 10,0 20,0 42,5
W_005_A Woning Keuperweg 65 5,00 2,2 2,2 2,2 12,2 34,9
W_006_A Woning Keuperweg 53 5,00 -1,4 -1,4 -1,4 8,6 30,8
W_007_A Woning Geerdinkweg 30 5,00 3,8 3,8 3,8 13,8 36,4

W_008_A Woning Harberinksweg 59 1,50 -5,6 -5,6 -5,6 4,4 26,4
W_009_A Woning Harberinksweg 60 5,00 10,5 10,5 10,5 20,5 43,3
W_010_A Woning Harberinksweg 561 5,00 -7,5 -7,5 -7,5 2,5 25,0
W_011_A Woning Geerdinkszijdeweg 99 5,00 1,4 1,4 1,4 11,4 33,5
W_012_A Woning Geerdinkszijdeweg 108 en 110 5,00 4,1 4,1 4,1 14,1 36,5

W_013_A Woning Geerdinkszijdeweg 98 5,00 3,5 3,5 3,5 13,5 36,1
W_014_A Woning Geerdinkszijdeweg 88 + 90 5,00 3,4 3,4 3,4 13,4 36,0
W_015_A Woning Twekkelerbeekweg 22 5,00 1,4 1,4 1,4 11,4 33,6
W_016_A Woning Twekkelerbeekweg 20 5,00 2,4 2,4 2,4 12,4 34,6
W_017_A Woning Windmolenweg 650 5,00 9,6 9,6 9,6 19,6 42,4

W_018_A Woning Windmolenweg 645 5,00 7,1 7,1 7,1 17,1 39,7
W_019_A Woning Wilgenkampweg 55 5,00 2,1 2,1 2,1 12,1 34,8
W_020_A Woning Wilgenkampweg 57 5,00 -3,2 -3,2 -3,2 6,8 28,8
W_021_A Woning Wilgenkampweg 75 5,00 -1,8 -1,8 -1,8 8,3 30,2
W_022_A Molenveld 16 5,00 1,8 1,8 1,8 11,8 34,6

W_023_A Molenveld 12 5,00 1,7 1,7 1,7 11,7 34,5
W_024_A Molenveld 10 5,00 1,8 1,8 1,8 11,8 34,5
W_025_A Winterhaarweg 232 5,00 3,5 3,5 3,5 13,5 36,4
W_026_A Winterhaarweg 230 5,00 3,7 3,7 3,7 13,7 36,6
W_027_A Winterhaarweg 220 5,00 3,6 3,6 3,6 13,6 36,4

W_028_A Winterhaarweg 211 5,00 4,0 4,0 4,0 14,0 36,9
W_029_A Winterhaarweg 197-199 5,00 4,5 4,5 4,5 14,5 37,5
W_030_A Winterhaarweg 185-187 5,00 4,8 4,8 4,8 14,8 37,7
W_031_A Winterhaarweg 177-179 5,00 5,0 5,0 5,0 15,0 37,9
W_032_A Woning Loerhazenweg 150 5,00 8,8 8,8 8,8 18,8 41,6

W_033_A Woning Keuperweg 55 5,00 -1,7 -1,7 -1,7 8,3 30,5
W_034_A Woning Wilgenkampweg 49 5,00 2,4 2,4 2,4 12,4 35,2
W_035_A Woning Boekelosestraat 160 5,00 7,7 7,7 7,7 17,7 40,5
W_036_A Woning Huttenkampweg 17 1,50 7,2 7,2 7,2 17,2 40,2
Z_01_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 5,8 5,8 5,8 15,8 38,1

Z_02_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 5,1 5,1 5,1 15,1 37,4
Z_03_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -1,7 -1,7 -1,7 8,3 30,4
Z_04_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 6,8 6,8 6,8 16,8 39,1
Z_05_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 15,4 15,4 15,4 25,4 48,0
Z_06_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 14,2 14,2 14,2 24,2 46,9

Z_07_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 13,5 13,5 13,5 23,5 46,2
Z_08_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 10,0 10,0 10,0 20,0 42,9
Z_09_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 8,7 8,7 8,7 18,7 41,5
Z_10_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 9,3 9,3 9,3 19,3 42,2
Z_11_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 9,7 9,7 9,7 19,7 42,6

Z_12_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 7,4 7,4 7,4 17,4 40,2
Z_13_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 8,1 8,1 8,1 18,1 40,9
Z_14_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 11,0 11,0 11,0 21,0 43,8
Z_15_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 11,7 11,7 11,7 21,7 44,5
Z_16_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -0,6 -0,6 -0,6 9,4 31,9

Z_17_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 0,7 0,7 0,7 10,7 32,9
Z_18_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -0,9 -0,9 -0,9 9,1 31,3
Z_19_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -12,9 -12,9 -12,9 -2,9 18,5
Z_20_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -1,8 -1,8 -1,8 8,2 30,4
Z_21_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -2,6 -2,6 -2,6 7,4 29,8

Z_22_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 11,6 11,6 11,6 21,6 44,3
Z_23_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -3,3 -3,3 -3,3 6,7 28,9
Z_24_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 2,3 2,3 2,3 12,3 34,5
Z_25_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -1,9 -1,9 -1,9 8,1 29,8
Z_26_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -4,1 -4,1 -4,1 5,9 27,3

Z_27_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -3,2 -3,2 -3,2 6,8 28,5
Z_28_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 13,3 13,3 13,3 23,3 46,1
Z_29_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 2,2 2,2 2,2 12,2 34,4
Z_30_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 4,5 4,5 4,5 14,5 37,1
Z_31_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 10,9 10,9 10,9 20,9 43,7

Z_32_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 8,8 8,8 8,8 18,8 41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
W_003_A Woning Loerhazenweg 80 5 9,4 9,4 9,4 11,8 11,8 11,8 n.r. n.r. n.r.
W_004_A Woning Keuperweg 80 5 9 9 9 10 10 10 n.r. n.r. n.r.
W_005_A Woning Keuperweg 65 5 9,9 9,9 9,9 2,2 2,2 2,2 n.r. n.r. n.r.
W_006_A Woning Keuperweg 53 5 10,5 10,5 10,5 -1,4 -1,4 -1,4 n.r. n.r. n.r.
W_007_A Woning Geerdinkweg 30 5 0,9 0,9 0,9 3,8 3,8 3,8 n.r. n.r. n.r.
W_008_A Woning Harberinksweg 59 1,5 -4,9 -4,9 -4,9 -5,6 -5,6 -5,6 n.r. n.r. n.r.
W_009_A Woning Harberinksweg 60 5 11,8 11,8 11,8 10,5 10,5 10,5 n.r. n.r. n.r.
W_010_A Woning Harberinksweg 561 5 -7 -7 -7 -7,5 -7,5 -7,5 n.r. n.r. n.r.
W_011_A Woning Geerdinkszijdeweg 99 5 2,2 2,2 2,2 1,4 1,4 1,4 n.r. n.r. n.r.
W_012_A Woning Geerdinkszijdeweg 108 en 110 5 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 4,1 n.r. n.r. n.r.
W_013_A Woning Geerdinkszijdeweg 98 5 13,2 13,2 13,2 3,5 3,5 3,5 n.r. n.r. n.r.
W_014_A Woning Geerdinkszijdeweg 88 + 90 5 12 12 12 3,4 3,4 3,4 n.r. n.r. n.r.
W_015_A Woning Twekkelerbeekweg 22 5 6,5 6,5 6,5 1,4 1,4 1,4 n.r. n.r. n.r.
W_016_A Woning Twekkelerbeekweg 20 5 -2,2 -2,2 -2,2 2,4 2,4 2,4 n.r. n.r. n.r.
W_017_A Woning Windmolenweg 650 5 5,1 5,1 5,1 9,6 9,6 9,6 n.r. n.r. n.r.
W_018_A Woning Windmolenweg 645 5 5,9 5,9 5,9 7,1 7,1 7,1 n.r. n.r. n.r.
W_019_A Woning Wilgenkampweg 55 5 11,4 11,4 11,4 2,1 2,1 2,1 n.r. n.r. n.r.
W_020_A Woning Wilgenkampweg 57 5 11 11 11 -3,2 -3,2 -3,2 n.r. n.r. n.r.
W_021_A Woning Wilgenkampweg 75 5 9,1 9,1 9,1 -1,8 -1,8 -1,8 n.r. n.r. n.r.
W_022_A Molenveld 16 5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 n.r. n.r. n.r.
W_023_A Molenveld 12 5 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 n.r. n.r. n.r.
W_024_A Molenveld 10 5 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 n.r. n.r. n.r.
W_025_A Winterhaarweg 232 5 2,8 2,8 2,8 3,5 3,5 3,5 n.r. n.r. n.r.
W_026_A Winterhaarweg 230 5 3 3 3 3,7 3,7 3,7 n.r. n.r. n.r.
W_027_A Winterhaarweg 220 5 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6 n.r. n.r. n.r.
W_028_A Winterhaarweg 211 5 3,7 3,7 3,7 4 4 4 n.r. n.r. n.r.
W_029_A Winterhaarweg 197-199 5 4,2 4,2 4,2 4,5 4,5 4,5 n.r. n.r. n.r.
W_030_A Winterhaarweg 185-187 5 2,9 2,9 2,9 4,8 4,8 4,8 n.r. n.r. n.r.
W_031_A Winterhaarweg 177-179 5 2 2 2 5 5 5 n.r. n.r. n.r.
W_032_A Woning Loerhazenweg 150 5 1,7 1,7 1,7 8,8 8,8 8,8 n.r. n.r. n.r.
W_033_A Woning Keuperweg 55 5 11 11 11 -1,7 -1,7 -1,7 n.r. n.r. n.r.
W_034_A Woning Wilgenkampweg 49 5 11,4 11,4 11,4 2,4 2,4 2,4 n.r. n.r. n.r.
W_035_A Woning Boekelosestraat 160 5 -1,3 -1,3 -1,3 7,7 7,7 7,7 n.r. n.r. n.r.
W_036_A Woning Huttenkampweg 17 1,5 6,8 6,8 6,8 7,2 7,2 7,2 n.r. n.r. n.r.
Z_01_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 n.r. n.r. n.r.
Z_02_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 14 14 14 5,1 5,1 5,1 n.r. n.r. n.r.
Z_03_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 9,6 9,6 9,6 -1,7 -1,7 -1,7 n.r. n.r. n.r.
Z_04_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 n.r. n.r. n.r.
Z_05_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 5,7 5,7 5,7 15,4 15,4 15,4 n.r. n.r. n.r.
Z_06_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 13,2 13,2 13,2 14,2 14,2 14,2 n.r. n.r. n.r.
Z_07_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 n.r. n.r. n.r.
Z_08_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 12,1 12,1 12,1 10 10 10 n.r. n.r. n.r.
Z_09_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 9,6 9,6 9,6 8,7 8,7 8,7 n.r. n.r. n.r.
Z_10_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 9 9 9 9,3 9,3 9,3 n.r. n.r. n.r.
Z_11_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 8,5 8,5 8,5 9,7 9,7 9,7 n.r. n.r. n.r.
Z_12_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 6,2 6,2 6,2 7,4 7,4 7,4 n.r. n.r. n.r.
Z_13_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 7,6 7,6 7,6 8,1 8,1 8,1 n.r. n.r. n.r.
Z_14_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 9,2 9,2 9,2 11 11 11 n.r. n.r. n.r.
Z_15_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 9,5 9,5 9,5 11,7 11,7 11,7 n.r. n.r. n.r.
Z_16_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -8,9 -8,9 -8,9 -0,6 -0,6 -0,6 n.r. n.r. n.r.
Z_17_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -1,8 -1,8 -1,8 0,7 0,7 0,7 n.r. n.r. n.r.
Z_18_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 0,2 0,2 0,2 -0,9 -0,9 -0,9 n.r. n.r. n.r.
Z_19_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -6,9 -6,9 -6,9 -12,9 -12,9 -12,9 n.r. n.r. n.r.
Z_20_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 1,5 1,5 1,5 -1,8 -1,8 -1,8 n.r. n.r. n.r.
Z_21_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 0 0 0 -2,6 -2,6 -2,6 n.r. n.r. n.r.
Z_22_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 7,9 7,9 7,9 11,6 11,6 11,6 n.r. n.r. n.r.
Z_23_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -11,6 -11,6 -11,6 -3,3 -3,3 -3,3 n.r. n.r. n.r.
Z_24_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -1,6 -1,6 -1,6 2,3 2,3 2,3 n.r. n.r. n.r.
Z_25_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 2,5 2,5 2,5 -1,9 -1,9 -1,9 n.r. n.r. n.r.
Z_26_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -7,4 -7,4 -7,4 -4,1 -4,1 -4,1 n.r. n.r. n.r.
Z_27_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -2,5 -2,5 -2,5 -3,2 -3,2 -3,2 n.r. n.r. n.r.
Z_28_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 14,1 14,1 14,1 13,3 13,3 13,3 n.r. n.r. n.r.
Z_29_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 4,6 4,6 4,6 2,2 2,2 2,2 n.r. n.r. n.r.
Z_30_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 10,3 10,3 10,3 4,5 4,5 4,5 n.r. n.r. n.r.
Z_31_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 4,1 4,1 4,1 10,9 10,9 10,9 n.r. n.r. n.r.
Z_32_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 10,3 10,3 10,3 8,8 8,8 8,8 n.r. n.r. n.r.

Caverne NO bij gebruik put 
469

Caverne NO bij gebruik put 
470

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Caverne NO Verschil (n.r. = niet relevant
want meer dan 20 dB onder
bewakingswaarde)



Tauw bvRekenresultaten Cumulatie caverne NO_Rand en ZW

Rapport: Resultatentabel
Model: Caverne ZW en NO_rand tbv cumulatie 2 cavernes

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
W_003_A Woning Loerhazenweg 80 5,00 19,7 19,7 19,7 29,7 52,3
W_004_A Woning Keuperweg 80 5,00 7,6 7,6 7,6 17,6 40,4
W_005_A Woning Keuperweg 65 5,00 -2,8 -2,8 -2,8 7,2 29,4
W_006_A Woning Keuperweg 53 5,00 -3,6 -3,6 -3,6 6,4 28,6
W_007_A Woning Geerdinkweg 30 5,00 4,8 4,8 4,8 14,8 37,5

W_008_A Woning Harberinksweg 59 1,50 -5,6 -5,6 -5,6 4,4 25,9
W_009_A Woning Harberinksweg 60 5,00 16,1 16,1 16,1 26,1 48,8
W_010_A Woning Harberinksweg 561 5,00 12,5 12,5 12,5 22,5 45,4
W_011_A Woning Geerdinkszijdeweg 99 5,00 19,2 19,2 19,2 29,2 51,7
W_012_A Woning Geerdinkszijdeweg 108 en 110 5,00 17,6 17,6 17,6 27,6 50,0

W_013_A Woning Geerdinkszijdeweg 98 5,00 16,8 16,8 16,8 26,8 49,2
W_014_A Woning Geerdinkszijdeweg 88 + 90 5,00 16,0 16,0 16,0 26,0 48,4
W_015_A Woning Twekkelerbeekweg 22 5,00 15,6 15,6 15,6 25,6 48,0
W_016_A Woning Twekkelerbeekweg 20 5,00 14,2 14,2 14,2 24,2 46,5
W_017_A Woning Windmolenweg 650 5,00 10,3 10,3 10,3 20,3 42,8

W_018_A Woning Windmolenweg 645 5,00 8,3 8,3 8,3 18,3 41,0
W_019_A Woning Wilgenkampweg 55 5,00 7,5 7,5 7,5 17,5 40,4
W_020_A Woning Wilgenkampweg 57 5,00 4,4 4,4 4,4 14,4 37,1
W_021_A Woning Wilgenkampweg 75 5,00 0,7 0,7 0,7 10,7 33,1
W_022_A Molenveld 16 5,00 5,6 5,6 5,6 15,6 38,8

W_023_A Molenveld 12 5,00 5,5 5,5 5,5 15,5 38,8
W_024_A Molenveld 10 5,00 5,6 5,6 5,6 15,6 38,9
W_025_A Winterhaarweg 232 5,00 6,6 6,6 6,6 16,6 39,7
W_026_A Winterhaarweg 230 5,00 6,8 6,8 6,8 16,8 40,0
W_027_A Winterhaarweg 220 5,00 7,4 7,4 7,4 17,4 40,5

W_028_A Winterhaarweg 211 5,00 8,8 8,8 8,8 18,8 41,9
W_029_A Winterhaarweg 197-199 5,00 10,9 10,9 10,9 20,9 44,1
W_030_A Winterhaarweg 185-187 5,00 11,6 11,6 11,6 21,6 44,7
W_031_A Winterhaarweg 177-179 5,00 12,0 12,0 12,0 22,0 45,1
W_032_A Woning Loerhazenweg 150 5,00 19,9 19,9 19,9 29,9 52,4

W_033_A Woning Keuperweg 55 5,00 -3,4 -3,4 -3,4 6,6 28,8
W_034_A Woning Wilgenkampweg 49 5,00 8,3 8,3 8,3 18,3 41,2
W_035_A Woning Boekelosestraat 160 5,00 8,5 8,5 8,5 18,5 41,5
W_036_A Woning Huttenkampweg 17 1,50 13,1 13,1 13,1 23,1 46,5
Z_01_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 12,8 12,8 12,8 22,8 45,3

Z_02_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 3,3 3,3 3,3 13,3 35,5
Z_03_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 1,4 1,4 1,4 11,4 33,5
Z_04_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 2,3 2,3 2,3 12,3 34,8
Z_05_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 10,3 10,3 10,3 20,3 43,1
Z_06_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 7,7 7,7 7,7 17,7 40,6

Z_07_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 5,8 5,8 5,8 15,8 38,8
Z_08_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 7,5 7,5 7,5 17,5 40,7
Z_09_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 8,3 8,3 8,3 18,3 41,4
Z_10_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 9,4 9,4 9,4 19,4 42,7
Z_11_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 11,4 11,4 11,4 21,4 44,6

Z_12_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 12,3 12,3 12,3 22,3 45,5
Z_13_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 14,3 14,3 14,3 24,3 47,3
Z_14_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 18,3 18,3 18,3 28,3 51,2
Z_15_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 14,2 14,2 14,2 24,2 46,7
Z_16_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 22,4 22,4 22,4 32,4 54,7

Z_17_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 28,5 28,5 28,5 38,5 59,3
Z_18_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 33,3 33,3 33,3 43,3 62,5
Z_19_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 20,8 20,8 20,8 30,8 52,0
Z_20_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 16,6 16,6 16,6 26,6 49,0
Z_21_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 16,8 16,8 16,8 26,8 49,7

Z_22_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 12,2 12,2 12,2 22,2 45,3
Z_23_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 8,5 8,5 8,5 18,5 41,6
Z_24_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 3,6 3,6 3,6 13,6 36,2
Z_25_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 2,4 2,4 2,4 12,4 34,9
Z_26_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 -7,2 -7,2 -7,2 2,8 21,6

Z_27_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 3,6 3,6 3,6 13,6 35,8
Z_28_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 21,5 21,5 21,5 31,5 53,7
Z_29_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 20,5 20,5 20,5 30,5 52,8
Z_30_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 16,7 16,7 16,7 26,7 49,0
Z_31_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 11,1 11,1 11,1 21,1 43,3

Z_32_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 12,9 12,9 12,9 22,9 45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
W_003_A Woning Loerhazenweg 80 5 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7 19,7 n.r. n.r. n.r.
W_004_A Woning Keuperweg 80 5 -3,1 -3,1 -3,1 7,6 7,6 7,6 n.r. n.r. n.r.
W_005_A Woning Keuperweg 65 5 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 n.r. n.r. n.r.
W_006_A Woning Keuperweg 53 5 -0,5 -0,5 -0,5 -3,6 -3,6 -3,6 n.r. n.r. n.r.
W_007_A Woning Geerdinkweg 30 5 1,9 1,9 1,9 4,8 4,8 4,8 n.r. n.r. n.r.
W_008_A Woning Harberinksweg 59 1,5 3,4 3,4 3,4 -5,6 -5,6 -5,6 n.r. n.r. n.r.
W_009_A Woning Harberinksweg 60 5 15,9 15,9 15,9 16,1 16,1 16,1 n.r. n.r. n.r.
W_010_A Woning Harberinksweg 561 5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 n.r. n.r. n.r.
W_011_A Woning Geerdinkszijdeweg 99 5 19,8 19,8 19,8 19,2 19,2 19,2 n.r. n.r. n.r.
W_012_A Woning Geerdinkszijdeweg 108 en 110 5 10,3 10,3 10,3 17,6 17,6 17,6 n.r. n.r. n.r.
W_013_A Woning Geerdinkszijdeweg 98 5 8,3 8,3 8,3 16,8 16,8 16,8 n.r. n.r. n.r.
W_014_A Woning Geerdinkszijdeweg 88 + 90 5 10,9 10,9 10,9 16 16 16 n.r. n.r. n.r.
W_015_A Woning Twekkelerbeekweg 22 5 14,2 14,2 14,2 15,6 15,6 15,6 n.r. n.r. n.r.
W_016_A Woning Twekkelerbeekweg 20 5 15 15 15 14,2 14,2 14,2 n.r. n.r. n.r.
W_017_A Woning Windmolenweg 650 5 12,4 12,4 12,4 10,3 10,3 10,3 n.r. n.r. n.r.
W_018_A Woning Windmolenweg 645 5 10,3 10,3 10,3 8,3 8,3 8,3 n.r. n.r. n.r.
W_019_A Woning Wilgenkampweg 55 5 8 8 8 7,5 7,5 7,5 n.r. n.r. n.r.
W_020_A Woning Wilgenkampweg 57 5 7 7 7 4,4 4,4 4,4 n.r. n.r. n.r.
W_021_A Woning Wilgenkampweg 75 5 1,2 1,2 1,2 0,7 0,7 0,7 n.r. n.r. n.r.
W_022_A Molenveld 16 5 5,9 5,9 5,9 5,6 5,6 5,6 n.r. n.r. n.r.
W_023_A Molenveld 12 5 5,8 5,8 5,8 5,5 5,5 5,5 n.r. n.r. n.r.
W_024_A Molenveld 10 5 5,9 5,9 5,9 5,6 5,6 5,6 n.r. n.r. n.r.
W_025_A Winterhaarweg 232 5 6,8 6,8 6,8 6,6 6,6 6,6 n.r. n.r. n.r.
W_026_A Winterhaarweg 230 5 7 7 7 6,8 6,8 6,8 n.r. n.r. n.r.
W_027_A Winterhaarweg 220 5 7,6 7,6 7,6 7,4 7,4 7,4 n.r. n.r. n.r.
W_028_A Winterhaarweg 211 5 9 9 9 8,8 8,8 8,8 n.r. n.r. n.r.
W_029_A Winterhaarweg 197-199 5 11 11 11 10,9 10,9 10,9 n.r. n.r. n.r.
W_030_A Winterhaarweg 185-187 5 11,7 11,7 11,7 11,6 11,6 11,6 n.r. n.r. n.r.
W_031_A Winterhaarweg 177-179 5 12,1 12,1 12,1 12 12 12 n.r. n.r. n.r.
W_032_A Woning Loerhazenweg 150 5 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 n.r. n.r. n.r.
W_033_A Woning Keuperweg 55 5 -1 -1 -1 -3,4 -3,4 -3,4 n.r. n.r. n.r.
W_034_A Woning Wilgenkampweg 49 5 7,8 7,8 7,8 8,3 8,3 8,3 n.r. n.r. n.r.
W_035_A Woning Boekelosestraat 160 5 6,9 6,9 6,9 8,5 8,5 8,5 n.r. n.r. n.r.
W_036_A Woning Huttenkampweg 17 1,5 13,2 13,2 13,2 13,1 13,1 13,1 n.r. n.r. n.r.
Z_01_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 10,2 10,2 10,2 12,8 12,8 12,8 n.r. n.r. n.r.
Z_02_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 2,4 2,4 2,4 3,3 3,3 3,3 n.r. n.r. n.r.
Z_03_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 3 3 3 1,4 1,4 1,4 n.r. n.r. n.r.
Z_04_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 5,8 5,8 5,8 2,3 2,3 2,3 n.r. n.r. n.r.
Z_05_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 6,7 6,7 6,7 10,3 10,3 10,3 n.r. n.r. n.r.
Z_06_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 8,3 8,3 8,3 7,7 7,7 7,7 n.r. n.r. n.r.
Z_07_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 7,4 7,4 7,4 5,8 5,8 5,8 n.r. n.r. n.r.
Z_08_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 8,1 8,1 8,1 7,5 7,5 7,5 n.r. n.r. n.r.
Z_09_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 8,7 8,7 8,7 8,3 8,3 8,3 n.r. n.r. n.r.
Z_10_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 9,7 9,7 9,7 9,4 9,4 9,4 n.r. n.r. n.r.
Z_11_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 11,6 11,6 11,6 11,4 11,4 11,4 n.r. n.r. n.r.
Z_12_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 12,4 12,4 12,4 12,3 12,3 12,3 n.r. n.r. n.r.
Z_13_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 14,3 n.r. n.r. n.r.
Z_14_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 18,4 18,4 18,4 18,3 18,3 18,3 n.r. n.r. n.r.
Z_15_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2 n.r. n.r. n.r.
Z_16_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 n.r. n.r. 0
Z_17_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 n.r. 0 0
Z_18_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 0 0 0
Z_19_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 n.r. n.r. 0
Z_20_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 n.r. n.r. n.r.
Z_21_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 16,9 16,9 16,9 16,8 16,8 16,8 n.r. n.r. n.r.
Z_22_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 12,4 12,4 12,4 12,2 12,2 12,2 n.r. n.r. n.r.
Z_23_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 8,2 8,2 8,2 8,5 8,5 8,5 n.r. n.r. n.r.
Z_24_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -4,7 -4,7 -4,7 3,6 3,6 3,6 n.r. n.r. n.r.
Z_25_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -5,2 -5,2 -5,2 2,4 2,4 2,4 n.r. n.r. n.r.
Z_26_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 -1,5 -1,5 -1,5 -7,2 -7,2 -7,2 n.r. n.r. n.r.
Z_27_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 10,2 10,2 10,2 3,6 3,6 3,6 n.r. n.r. n.r.
Z_28_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 22,2 22,2 22,2 21,5 21,5 21,5 n.r. n.r. -0,7
Z_29_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 21,3 21,3 21,3 20,5 20,5 20,5 n.r. n.r. -0,8
Z_30_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 14,6 14,6 14,6 16,7 16,7 16,7 n.r. n.r. n.r.
Z_31_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 14,4 14,4 14,4 11,1 11,1 11,1 n.r. n.r. n.r.
Z_32_A 50 dB(A) bewakingspunt 5 11 11 11 12,9 12,9 12,9 n.r. n.r. n.r.

Caverne ZW en NO_Rand put 
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Caverne ZW en NO_Rand put 
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau cumulatie Caverne ZW en NO_Rand Verschil (n.r. = niet relevant
want meer dan 20 dB onder
bewakingswaarde)



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

48 Bouwtekeningen en -berekeningen 
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49 Verzoek uitstel indiening constructieve gegevens bouwactiviteit 

 

 

 



Akzo Nobel 
Industrial Chemicals B.V. 
Salt 7550 GO Hengelo 

The Netherlands 

Boortorenweg 20 
Postbus 25 

T +31 74 244 3629 
F +31 74 244 3041 
www.akzonobel.com/ic 

AkzoNobel 
Tomorrow's Answers 

Ministerie van Economische Zaken 
Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten 
Directie Energiemarkt 
T.a.v. Mevrouw S.J . Hoes 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

27 mei 2013 

Verzoek uitstel indiening constructieve gegevens en bescheiden vergunning 

bouwactiviteit, aanvraagnummer 642483, Gasolieopslag Twente 

Geachte mevrouw Hoes, 

Hierbij verzoek ik u om, op basis van Artikel 2.7. van de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor), Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen, aan 
AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. uitstel te verlenen voorde indiening van de 
constructieve gegevens en bescheiden m.b.t. de bouw van de boor- en calamiteitenkelders 
voor de olieputten van de olieopslagcavernes in De Marssteden, Enschede 
(Aanvraagnummer 642483, Gasolieopslag Twente), voor zover het betreft gegevens en 
bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) 
en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk 
alsmede van het bouwwerk als geheel (lid 1, sub a.) en gegevens en bescheiden met 
betrekking tot de details van de in often behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties 
(lid 1, sub b.). 

Wij zullen deze gegevens zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de daartoe door u in de 
vergunning aan te geven termijn, indienen bij Staatstoezicht op de Mijnen ten behoeve van 
de beoordeling ervan in samenwerking met de gemeente. 

Hooga'chtend, 

E.F.P. Schasfoort 
Site manager 

Trade reg.no, 32074604 Amersfoori 
Verzoek_uilstel_bouwberekeningen_20130527,doc 
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