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AFKORTINGEN EN TERMINOLOGIE 

 
  
Aandachtsgebied Met aandachtsgebied wordt één van de volgende gebieden bedoeld: 

 Gebied met woonfunctie 
 Kwetsbare locaties 
 Waardevolle of bijzonder kwetsbare natuurgebieden 
 Door het publiek bezochte gebouwen en gebieden 
 Hoofdtransportwegen 
 Externe gevarenbronnen 

  
BLEVE "boiling liquid expanding vapour explosion" (kokende vloeistof-gasexpansie-

explosie). 
  
Domino-effect in het kader van voorliggend RVR wordt een domino-effect gedefinieerd als een 

effect waarbij het falen van een transporteenheid (i.e. een vloeistoftankwagen of 
een druktankwagen) de oorzaak is van de vrijzetting van een gevaarlijke stof uit 
een installatie bij een Seveso-inrichting, met een zwaar ongeval tot gevolg 

  
gebied met kwetsbare 
locatie 

Kwetsbare locaties zijn scholen (meer bepaald kleuterscholen, basisscholen en 
secundaire scholen), ziekenhuizen en rusthuizen/verzorgingstehuizen.  Een 
gebied met kwetsbare locatie is het ganse terrein waarop de kwetsbare locatie 
zich bevindt. 

  
gebied met woonfunctie Onder gebied met woonfunctie wordt verstaan: 

 woongebied, bepaald volgens artikels 5 en 6 van het koninklijk besluit 
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, en de ermee 
vergelijkbare gebieden vastgesteld in de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
met toepassing van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening (dit zijn de gebieden die op de 
gewestplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen of bijzondere plannen 
van aanleg geheel of gedeeltelijk rood ingekleurd zijn); 

 groepen van minstens 5 bestaande, niet onteigende of in 
onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden, die een ruimtelijk 
aaneengesloten geheel vormen, in andere gebieden dan vermeld 
onder het eerste opsommingspunt (m.a.w. zonevreemde 
woonclusters). Met ruimtelijk aaneengesloten geheel wordt hier 
bedoeld dat de wooneenheden zeer dicht bij elkaar moeten gelegen 
zijn. Als vuistregel geldt dat de kortste afstand tussen vaste gevels van 
naast elkaar gelegen wooneenheden niet groter mag zijn dan 50 
meter. 

  

gevaarlijke stof Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun intrinsieke eigenschappen en 
kenmerken rechtstreeks of onrechtstreeks schade kunnen berokkenen aan de 
mens en/of het milieu. De lijst van gevaarlijke stoffen is terug te vinden in bijlage 
I van de Seveso-richtlijnen 

  
GRUP Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
  
Invloedssfeer afstand welke aanleiding kan geven tot het falen van een installatie met een 

gevaarlijke stof bij een Seveso-inrichting, tengevolge van het instorten van een 
tunnel 

  
kans op voorkomen de kans dat het falen van een transporteenheid aanleiding geeft tot het falen 

van een installatie met een vrijzetting van een gevaarlijke stof bij een Seveso-
inrichting 

  
Samenwerkings-
akkoord 

Het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het 
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 
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Schadeafstand afstand welke aanleiding geeft tot het falen van een installatie met een 

gevaarlijke stof bij een Seveso-inrichting, tengevolge van het falen van een 
transporteenheid 

  
Seveso-inrichting Een inrichting die onder de toepassing valt van de Seveso II-richtlijn (en dus 

onder toepassing valt van het Samenwerkingsakkoord, vermits dit akkoord de 
omzetting is van de Seveso II-richtlijn naar Belgisch recht), of die onder de 
toepassing van de Seveso-III-richtlijn valt. Een Seveso-inrichting kan een 
lagedrempelinrichting of een hogedrempelinrichting zijn. 

  
Seveso-richtlijn De Seveso-richtlijn heeft betrekkking op zowel de actuele Seveso-II-richtlijn als 

de toekomstige Seveso-II-richtlijn, welke van kracht wordt op 1 juni 2015: 
 Seveso-II-richtlijn: De Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 

1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

 Seveso-III-richtlijn: De Richtlijn 2012/18/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van 
de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 
96/82/EG van de Raad. 

  
TWOL  Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu 
  
Zwaar ongeval 
(cfr Seveso-III-richtlijn) 

Een gebeurtenis, zoals een zware emissie, brand of explosie als gevolg van 
onbeheerste ontwikkelingen tijdens de bedrijfsuitoefening in een inrichting 
waarop de Seveso-richtlijn van toepassing is, waardoor hetzij onmiddellijk, hetzij 
na verloop van tijd, ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid of het milieu, 
binnen of buiten de inrichting ontstaat en waarbij een of meer gevaarlijke stoffen 
betrokken zijn. 
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0.2 DOELSTELLING 

In het kader van de Seveso II-richtlijn (“Richtlijn van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen 96/82/EG van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de 
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken”, aangevuld met 
richtlijn 2003/105/EG) hebben de Lid-Staten de verantwoordelijkheid om (artikel 12) : 
 

“…er zorg voor (te dragen) dat de ten doel gestelde preventie van zware ongevallen en 
beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen in hun beleid inzake de 
bestemming of het gebruik van de grond en/of in andere toepasselijke takken van beleid 
in aanmerking worden genomen. Zij streven de verwezenlijking van die doelstellingen 
na door toezicht op:….” 

a) de vestiging van nieuwe inrichtingen; 
b) de in artikel 10 bedoelde wijzigingen van bestaande inrichtingen; 
c) nieuwe ontwikkelingen rond bestaande inrichtingen zoals 
verbindingswegen, openbare lokaties, woongebieden, wanneer de plaats van 
vestiging ervan of de ontwikkelingen zelf het risico van een zwaar ongeval 
kunnen vergroten of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken.” 

 
“De Lid-Staten dragen er zorg voor dat er in hun beleid inzake de bestemming of het 
gebruik van de grond en/of andere toepasselijke takken van beleid alsmede de 
procedures voor de uitvoering van die takken van beleid rekening wordt gehouden met 
de noodzaak om op een langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen 
de onder deze richtlijn vallende inrichtingen enerzijds en woongebieden, door het 
publiek bezochte gebieden, waardevolle natuurgebieden en bijzonder kwetsbare 
gebieden anderzijds, en, voor bestaande inrichtingen, aanvullende technische 
maatregelen te treffen overeenkomstig artikel 5, teneinde de gevaren voor personen 
niet te vergroten.” 

 
“De Lid-Staten dragen er zorg voor dat alle bevoegde autoriteiten en alle diensten die 
bevoegd zijn beslissingen op dit gebied te nemen passende adviesprocedures invoeren 
om de tenuitvoerlegging van de (hierboven) vastgestelde beleidsmaatregelen te 
vergemakkelijken.” 

 
Deze bepalingen werden overgenomen door het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 
1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, en aanpassing die op 26/04/2007 verschenen is 
in het Belgisch Staatsblad houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord 2006 tot 
wijziging van het Samenwerkingsakkoord 1999. 
 
Opgemerkt kan worden dat vanaf 1 juni 2015 de Seveso-II-richtlijn vervangen wordt door 
de Seveso-III-richtlijn.  Bovenvermelde bepalingen in de Seveso-II-richtlijn zijn nog steeds 
van toepassing in de Seveso-II-richtlijn, waardoor voorliggend RVR van toepassing is op 
zowel de huidige Seveso-II-richtlijn als de toekomstige Seveso-II-richtlijn. 
 
Op 18/12/2002 keurde de Vlaamse Regering de aanpassing van het Decreet Algemene 
Bepalingen inzake Milieubeleid goed; dit decreet voorziet in titel IV een hoofdstuk IV over 
“Veiligheidsrapportage over Ruimtelijke Uitvoeringsplannen”. Het Besluit van de Vlaamse 
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Regering houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage (dd 
26/01/2007) stelt dit hoofdstuk 4 van titel IV in werking en bepaalt in welke gevallen een 
Ruimtelijk Veiligheidsrapport vereist is. 
 
De Vlaamse regering wil een oplossing zoeken voor de mobiliteitsproblemen in en rond 
Antwerpen. Het Masterplan 2020 (beslist door de Vlaamse regering op 29/09/2010) 
beschrijft een reeks van geplande infrastructuren die de mobiliteit dienen te verbeteren. De 
doelstelling van het project is het voorzien in extra capaciteit op het gebied van de 
Scheldekruising. Deze doelstelling staat naast de globale doelstellingen, zoals deze o.m. 
zijn opgenomen in het Masterplan 2020: aanpak van de congestieproblematiek, verbeteren 
van de ontsluiting van stad en haven, verbeteren van verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
 
Aangezien het plan voor een derde Scheldekruising voorziet in de planning van een nieuwe 
hoofdtransportweg en er binnen een perimeter van 2 km rondom de mogelijke alternatieven 
van dit plan Seveso-inrichtingen aanwezig zijn, wordt conform de bepalingen uit het 
Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) voorliggend veiligheidsrapport 
opgemaakt om na te gaan of de nieuwe transportweg het risico van een zwaar ongeval bij 
bestaande Seveso-inrichtingen kan vergroten of de gevolgen ervan ernstiger kan maken. 
 

0.3 STRUCTUUR VAN HET RAPPORT 

Het RVR is opgemaakt op basis van de richtlijnen van de Dienst VR voor het opstellen van 
een RVR. 
 
 Deel 1 geeft algemene inlichtingen zoals een beschrijving en de krachtlijnen van het 
planningsproces, een overzicht van de motieven voor het planningsproces en een 
beschrijving van de in beschouwing genomen alternatieven. 
 
 Deel 2 verstrekt informatie over de invloed van de beslissingen in het planningsproces 
op de risico’s op zware ongevallen voor mens en milieu. 
 
 Deel 3 bevat een opgave van de moeilijkheden, technische leemten of ontbrekende 
kennis bij het verzamelen en verwerken van de vereiste informatie en de daaruit 
voortvloeiende implicaties voor de wetenschappelijke onderbouwing van het rapport. 
 
 Deel 4 omvat het “algemeen besluit” vanuit het oogpunt externe veiligheid. 
 
 Deel 5 omvat een niet-technische samenvatting. 
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1.1 DOELSTELLINGEN EN KRACHTLIJNEN 

De doelstelling van het plan voor een derde Scheldekruising is het voorzien in extra 
capaciteit op het gebied van de Scheldekruising. Deze doelstelling staat naast de globale 
doelstellingen, zoals deze o.m. zijn opgenomen in het Masterplan 2020: aanpak van de 
congestieproblematiek, verbeteren van de ontsluiting van stad en haven, verbeteren van 
verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
 
In voorliggend RVR wordt nagegaan wat de impact is van de nieuwe Scheldekruising op 
Seveso-inrichtingen in de omgeving.  Dit in het kader van de Seveso-richtlijn waarin 
duidelijk opgenomen is dat de lidstaten de verantwoordelijkheid dragen om tijdens het 
ruimtelijk ordeningsbeleid rekening te houden met de noodzaak om voldoende afstand te 
bewaren tussen Seveso-inrichtingen en aandachtsgebieden. 
 
Zoals vermeld in het Decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid wordt in 
voorliggend RVR voor de beschreven alternatieven, een wetenschappelijke beoordeling 
gegeven van de invloed ervan rond bestaande inrichtingen en/of van de mogelijke vestiging 
van nieuwe inrichtingen op de risico's op zware ongevallen.  Tevens wordt een globale 
evaluatie van deze alternatieven gegeven in het kader van het beleid inzake voorkoming 
van zware ongevallen en beperking van de gevolgen ervan.  Tenslotte zullen eventuele 
veiligheidsmaatregelen duidelijk opgelijst worden ten behoeve van vertaling naar 
stedenbouwkundige voorschriften en/of toelichtingsnota bij het RUP. 
 
Aangezien het RVR samenhangt met de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, 
volstaat actueel een effectbeoordeling op planniveau. Het feit dat voor de derde 
Scheldekruising het veiligheidsaspect vroeger reeds gedetailleerd is bestudeerd in het 
kader van een project MER en aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het 
voormelde tracé ‘Oosterweel’, doet hieraan geen afbreuk.  Integendeel, om de 
vergelijkbaarheid van de alternatieven uit de Plan MER veilig te stellen, dient bij gebrek aan 
gedetailleerd technisch projectontwerp voor de overige alternatieven, ook bij het tracé 
‘Oosterweel’ abstractie gemaakt te worden van de detailkennis uit het ontwerp. Er kan in 
het kader van de vergelijkbaarheid redelijkerwijze niet verwacht worden dat de andere op 
planniveau te bestuderen tracé-alternatieven verder worden ontworpen tot op 
projectniveau. Dit overstijgt de wettelijke verplichtingen.  In de hypothese dat voor een 
ander alternatief dan het tracé ‘Oosterweel’ wordt gekozen, zal het intern en extern 
veiligheidsaspect van het project gedetailleerder in het Project MER bestudeerd worden. 
 

1.2 MOTIEVEN OPMAAK RUP 

Reeds in 1997 werd gestart met de opmaak van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen, dat 
een oplossing moest bieden aan de toenemende mobiliteitsproblemen die een bedreiging 
vormen voor de ontwikkeling van de Antwerpse agglomeratie en haven. Na veel studiewerk 
en de opmaak van een plan-MER (goedgekeurd op 30/5/2005) leidde dit tot de keuze voor 
de noordelijke sluiting van de Ring (R1) via een tracé met een afgezonken tunnel onder de 
Schelde, een volwaardig knooppunt t.h.v. het Noordkasteel (het Oosterweelknooppunt) en 
het zgn. “Lange Wapper”-viaduct tussen dit knooppunt en de aansluiting op het Viaduct van 
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Merksem. Om dit project juridisch mogelijk te maken werd het gewestelijk RUP 
Oosterweelverbinding opgemaakt, dat op 16/6/2006 definitief werd vastgesteld. 
 
Eerder werd ook een RVR opgemaakt, namelijk RVR 05/01 goedgekeurd op 15/03/2005 en 
een addendum RVR 05/02 goedgekeurd op 22/06/2005.  
 
Vervolgens werd het project technisch verder uitgewerkt en werd een project-MER 
opgesteld, dat op 4/4/2007 werd goedgekeurd door de Dienst Mer. Op 4/5/2009 diende 
BAM de bouwaanvraag in voor de Oosterweelverbinding. In de loop van het proces was 
evenwel weerstand gerezen tegen het project – met name tegen het “Lange Wapper”-
gedeelte ervan en tegen de geplande configuratie van de R1 t.h.v. het viaduct van 
Merksem –, zowel vanuit diverse actiegroepen (StRaten-Generaal, Ademloos, Forum 
2020) als vanuit de stad Antwerpen. Op 18/10/2009 werd een volksraadpleging 
georganiseerd in de stad Antwerpen, waarin een meerderheid zich tegen het 
viaductconcept uitsprak.  
 
Vervolgens werd aan BAM gevraagd om een tunnelvariant technisch en financieel te 
onderzoeken. Uitgaande van dit onderzoek besliste de Vlaamse regering op 29/9/2010 om 
de sluiting van de Antwerpse ring te realiseren onder de vorm van een tunnel (combinatie 
van afgezonken tunnel- en cut and cover-tunnelgedeelten) i.p.v. onder de vorm van een 
viaduct (de “Lange Wapper”), zoals voorzien in het bestaande GRUP en de 
bouwvergunningsaanvraag. De kruising van de Schelde blijft gebeuren via een afgezonken 
tunnel. De geplande Scheldekruising staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een 
ruimer maatregelenpakket, het Masterplan 2020. 
 
De keuze voor het tunnelconcept bracht een aantal wijzigingen met zich mee aan het tracé 
zelf en aan de configuratie van het Oosterweelknooppunt. De belangrijkste wijziging betreft 
de aansluiting met de bestaande R1 t.h.v. Merksem en Deurne, waar het bestaande 
viaduct vervangen wordt door een sleuf (met daarboven een “stedelijk plateau” t.h.v. het 
Sportpaleis). Tevens worden een aantal wijzigingen voorzien op Linkeroever, o.a. een 
ongelijkgrondse kruising van de Blancefloerlaan. Hierdoor is de Oosterweelverbinding 
technisch niet meer realiseerbaar binnen de grenzen van het bestaande GRUP, en moet 
dit GRUP aangepast worden, zowel qua grafisch plan (begrenzing) als qua 
stedenbouwkundige voorschriften.  
 

1.3 ALTERNATIEVEN 

Om extra capaciteit te voorzien op het gebied van de Scheldekruising, zijn er verschillende 
alternatieven mogelijk welke betrekking hebben op de ligging ervan.  Voor elk van deze 
alternatieven zijn verschillende ontwikkelingsscenario’s mogelijk.  Deze 
ontwikkelingsscenario’s weerspiegelen een type verkeersafwikkeling (bvb splitsing van 
verkeer, bijkomende infrastructuur ter ondersteuning van het alternatief,...).  Tenslotte zijn 
er verschillende exploitatievoorwaarden mogelijk zoals tolheffing, vrachtverbod,... 
 
De verschillende te bestuderen alternatieven worden hierna verder besproken, alsook de 
verschillende ontwikkelingsscenario’s en exploitatievoorwaarden. 
 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 1 / pagina 3 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

1.3.1 Alternatieven 

Zoals aangegeven in de MER-richtlijnen voor het plan-MER (27 april 2012), werd op basis 
van de kennisgevingsnota en de inspraakreacties gekomen tot acht te onderzoeken 
alternatieven voor het Scheldekruisend (west-oost) verkeer t.h.v. Antwerpen.  Deze acht 
alternatieven zijn (zie ook figuur 1): 
 

0. Nulalternatief: geen nieuwe Scheldekruising, andere acties dan 
infrastructuurontwikkeling voor auto’s en vrachtwagens 

1. Oosterweel: E17/E34 Linkeroever – R1 Merksem ; Scheldekruising t.h.v. 
Noordkasteel 

2. Meccano (West- en Noordtangent): E17 Kruibeke – A12 Ekeren ; 
Scheldekruising t.h.v. Canadastraat/Antwerp Ship Repair 

3. Oosterweel-noord: E17/E34 Linkeroever – A12 Ekeren ; overlapt met zowel 
Oosterweel als Meccano, Scheldekruising op dezelfde plaats als bij Oosterweel 

4. Extra Scheldekruising t.h.v. Kennedytunnel: 
a. Variant brug: lokale verbinding Singel – Blancefloerlaan 
b. Variant tunnel: autowegverbinding E17/E34 – R1 (“2de Kennedytunnel”) 

5. Centrale tunnel onder Antwerpen: E34/N49a Linkeroever – E313/E34 Deurne; 
Schelde-kruising op grote diepte t.h.v. Waaslandtunnel 

6. Sluiting noordelijke grote ring: E17 Haasdonk – R2/E34 Kallo; geen nieuwe 
Scheldekruising maar bijkomende autoweginfrastructuur om het gebruik van de 
(onderbenutte) Liefkenshoek-stunnel te stimuleren 

7. Zuidelijke grote ring: R2/E34 Kallo – E17 Haasdonk – E313/E34 Ranst; 
Scheldekruising t.h.v. Kruibeke en Hemiksem 

 
Figuur 1-1: Overzicht tracéalternatieven cfr. MER-richtlijnen 27/4/2012 
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In de aanvullende richtlijnen van 26/07/2012 werden op grond van de trechteringscriteria 
(mobiliteit, een aantal ruimtelijke milieueffecten, bouw- en verkeerstechnische 
haalbaarheid) volgende tracéalternatieven (of inrichtingsvarianten daarvan) aangeduid als 
niet redelijke alternatieven;  
 

 Alternatieven die onvoldoende tegemoet komen aan de gestelde 
mobiliteitsdoelstellingen (doorstroming, veiligheid, leefbaarheid): 

o Brug t.h.v. Kennedytunnel 
o Sluiting noordelijke grote ring, beide varianten 

 

 Alternatieven die slecht scoren op vrijwel alle ruimtelijke criteria (en bovendien 
matig op de verkeerskundige criteria): 

o Zuidelijke grote ring 
 

 Alternatieven die op bouw- en verkeerstechnisch vlak als niet haalbaar beoordeeld 
worden: 

o Centrale tunnel, variant met volledig (ondergronds) aansluitingscomplex op 
de R1 

 
Dit betekent dus dat naast het nulalternatief als redelijke alternatieven overblijven voor 
verder onderzoek: 
 

1. Oosterweel 
2. Meccano 
3. Oosterweel-noord 
4. Extra Scheldekruising t.h.v. Kennedytunnel (met tunnel) 
5. Centrale tunnel onder Antwerpen (met enkel aansluiting op E313) 

 
Met betrekking tot de hierboven vermelde alternatieven Oosterweel en Meccano kan 
opgemerkt worden dat er nog enkele uitvoeringsvarianten zijn. Deze uitvoeringsvarianten 
betreffen steeds aanpassingen aan delen van het tracé. Sommige zijn combineerbaar met 
elkaar, andere niet. 
 
Voor Oosterweel zijn er 3 uitvoeringsvarianten langsheen het tracé: 

1. In plaats van twee naast elkaar gelegen afgezonken tunnels doorheen het 
Straatsburgdok wordt gekozen voor twee boven elkaar gelegen cut & cover-
tunnels aan de zuidzijde van het dok. 

2. Het knooppunt Schijnpoort (“paperclip”) wordt verschoven naar het zuiden (ter 
hoogte van het containerpark), onder de vorm van een Hollands complex dat 
aansluit op een nieuwe lokale verbindingsweg tussen de Schijnpoortweg en de 
Singel. 

3. De mogelijkheid wordt onderzocht om de R1 in tunnel onder het Albertkanaal te 
laten doorgaan, in plaats van erover via een brug. 

In het voorliggend RVR wordt voor Oosterweel het meest plausibele tracé onderzocht, 
zijnde een tracé dat beschikt over de uitvoeringsvarianten 1 en 2. Met name twee boven 
elkaar gelegen cut & cover-tunnels aan de zuidzijde van het dok en een knooppunt 
Schijnpoort onder de vorm van een Hollands complex dat aansluit op een nieuwe lokale 
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verbindingsweg tussen de Schijnpoortweg en de Singel. Uitvoeringsvariant 3 – waarin een 
tunnel i.p.v. een brug voorzien wordt voor de kruising van de R1 met het Albertkanaal – 
wordt niet in het RVR onderzocht aangezien de brugvariant op vlak van RVR nadeliger is. 
Immers, een ongeval op een brug (in open lucht) waarbij warmtestraling en/of overdrukken 
gegenereerd worden, heeft een grotere impact op mogelijke omliggende Seveso-
inrichtingen dan bij een ongeval in een tunnel, waarbij de effecten van warmtestraling en/of 
overdruk binnen de tunnel blijven. 
 
Voor Meccano kunnen de volgende uitvoeringsvarianten vermeld worden: 

1. doortrekking viaduct Noorderlaan tot t.h.v. Rostockweg 
2. westwaarts opgeschoven tracé met o.a. tunnel onder de Polderdijkweg 
3. behoud knooppunt Scheldelaan 
4. aansluiting op E17 tussen nieuwe gevangenis en bedrijventerrein Schaarbeek 

(met terrein-inname van één van beide functies) 
Uitvoeringsvariant 1 is het uitvoeren van de verbinding in het noorden met een 
aanloophelling + viaduct i.p.v. een tunnel + U-bak. Zoals hierboven reeds vermeld, worden 
open wegsegmenten als meer nadelig beschouwd met betrekking tot voorliggend RVR in 
vergelijking met tunnelsegmenten, zodat deze uitvoeringsvariant als onderdeel van het 
tracé wordt toegepast. 
Uitvoeringsvariant 2 is het verschuiven van het tracé naar de Polderdijkweg (westwaarts). 
Deze variant wordt als afzonderlijke uitvoeringsvariant onderzocht in het RVR. 
Uitvoeringsvariant 3 is de bouw van een op- en afritten complex t.h.v. de Scheldelaan. 
Deze knoop heeft een open karakter en is gelegen nabij Seveso-inrichtingen. Daarom 
wordt deze variant als onderdeel van het basistracé onderzocht. Deze variant kan echter 
niet gecombineerd worden met uitvoeringsvariant 2. 
Uitvoeringsvariant 4 is een gewijzigde ligging van de aansluiting met de E17 ter hoogte van 
het gemengd regionaal bedrijventerrein Schaarbeek. Deze uitvoeringsvariant wordt in 
voorliggend RVR verder onderzocht. 
 
Samenvatting: 
Voor het tracé Oosterweel wordt één configuratie onderzocht zijnde een tracé met twee 
boven elkaar gelegen cut & cover-tunnels aan de zuidzijde van het dok en een knooppunt 
Schijnpoort onder de vorm van een Hollands complex dat aansluit op een nieuwe lokale 
verbindingsweg tussen de Schijnpoortweg en de Singel. 
 
Voor het tracé Meccano worden 2 configuraties onderzocht in het RVR. Één tracé (verder 
‘Meccano 1’ genoemd) met een viaduct vanaf de Rostockweg tot de Noorderlaan en een 
knooppunt t.h.v. de Scheldelaan en één tracé (verder ‘Meccano’ genoemd) met een viaduct 
vanaf de Rostockweg tot de Noorderlaan en een westwaarts opgeschoven tracé zonder 
een knooppunt Scheldelaan.  Voor beide tracés wordt uitvoeringsvariant 4 (gewijzigde 
ligging van de aansluiting met de E17 ter hoogte van het gemengd regionaal 
bedrijventerrein Schaarbeek) mee in rekening gebracht. 
 
Voor bijkomende informatie over deze uitvoeringsvarianten wordt verwezen naar de plan-
MER met betrekking tot het plan voor een derde Scheldekruising. 
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1.3.2 Ontwikkelingsscenario’s 

De vijf alternatieven voor het Scheldekruisend verkeer kunnen (in principe) gecombineerd 
worden met volgende vijf ontwikkelingsscenario’s, die betrekking hebben op de 
verkeersafwikkeling in de Antwerpse regio in het algemeen en het noord-zuid-verkeer op 
de Rechteroever in het bijzonder: 
 

1. A102 (onderdeel Masterplan 2020) 
2. A102 + R11bis (onderdelen Masterplan 2020) 
3. Optimalisering R1 (Kennedytunnel – Antwerpen-Noord) met splitsing in 

doorgaande ringweg (DRW) en stedelijke ringweg (SRW) 
4. verbinding Kallo-Haasdonk (E17 – E34; ook ingesproken als alternatief 

“noordelijke grote ring”) 
5. A102 + verbinding Kallo-Haasdonk 

 
Bovenvermelde ontwikkelingsscenario’s hebben invloed op de verkeersintensiteit van de 
verschillende weerhouden tracé’s.  Deze verkeersintensiteiten werden in opdracht van 
BAM NV door het Verkeerscentrum Vlaanderen doorgerekend (zie verder Deel 2).  In 
voorliggend RVR zal voor elk weerhouden tracé rekening gehouden worden met het 
ontwikkelingsscenario dat aanleiding geeft tot de grootste verkeersintensiteiten van 
transport van gevaarlijke stoffen voor het beschouwde tracé.  
 
Opgemerkt kan worden dat de vermelde ontwikkelingsscenario’s een zelfde invloed 
hebben op elk van de weerhouden tracés en bijgevolg niet onderscheidend zijn.  Hierdoor 
zullen deze ontwikkelingsscenario’s geen invloed hebben op de besluiten van voorliggende 
RVR. 
 

1.3.3 Exploitatievarianten 

De vijf alternatieven voor het Scheldekruisend verkeer en de 5 ontwikkelingsscenario´s 
kunnen (in principe) dan weer gecombineerd worden met volgende 6 exploitatievarianten: 
 

0. Nulvariant zonder exploitatiebeperkingen (incl. afschaffing tol 
Liefkenshoektunnel) 

1. Vrachtwagenverbod in de Kennedytunnel 
2. Trajectheffing 
3. Slimme kilometerheffing 
4. Gedifferentieerde tol 
5. Vrachtwagenverbod op een deel van de R1 

 
Een combinatie van Alternatief – Ontwikkelingsscenario – Exploitatievariant noemt men 
een scenario. 
 
Bovenvermelde exploitatievarianten hebben – net als de ontwikkelingsscenario’s – invloed 
op de verkeersintensiteit van de verschillende weerhouden tracés.  Deze 
verkeersintensiteiten werden in opdracht van BAM NV door het Verkeerscentrum 
Vlaanderen doorgerekend voor verschillende modelscenario’s.  De doorgerekende 
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modelscenario’s zijn weergegeven in de volgende figuur (referentie: Vlaams 
Verkeerscentrum). Hierin zijn de verschillende ontwikkelingsscenario’s (zie paragraaf 1.3.2) 
in de hoofdkolommen vermeld.  Elk van deze kolommen is nogmaals onderverdeeld in 6 
subkolommen waarin de exploitatievarianten zijn vermeld.  De verschillende weerhouden 
tracés zijn in de eerste kolom weergegeven.  Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
beide weerhouden Meccano-tracés beschouwd werden als één tracé.  De doorgerekende 
modelscenario’s zijn in het rood omcirkeld. 
 
In voorliggend RVR zal voor elk weerhouden tracé rekening gehouden worden met de 
exploitatievariant die aanleiding geeft tot de grootste verkeersintensiteiten van transport 
van gevaarlijke stoffen voor het beschouwde tracé (zie verder Deel 2).  
 
Opgemerkt kan worden dat de vermelde exploitatievarianten een zelfde invloed hebben op 
elk van de weerhouden tracés en bijgevolg niet onderscheidend zijn.  Hierdoor zullen deze 
exploitatievarianten geen invloed hebben op de besluiten van voorliggende RVR. 
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Figuur 1-2: Modelscenario’s ikv verkeersmodelleringen (referentie: Vlaams Verkeerscentrum) 
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2 RISICO’S VAN ZWARE ONGEVALLEN 

 

 
 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 1 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

2.1 INLEIDING 

2.1.1 Omkadering 

Zoals wordt besproken in paragraaf 0.2 van onderhavig rapport, voorziet de Seveso-richtlijn 
in de verantwoordelijkheid voor de lidstaten om tijdens het ruimtelijk ordeningsbeleid 
rekening te houden met de noodzaak om voldoende afstand te bewaren tussen Seveso-
inrichtingen en aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden worden in Vlaanderen 
gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse Regering “houdende nadere regels inzake de 
ruimtelijke veiligheidsrapportage” (BS 19/06/2007) en worden in de volgende paragraaf 
verder besproken. Eveneens werd in deel 0 vermeld dat de Vlaamse Regering gevolg heeft 
gegeven aan deze verantwoordelijkheid door te voorzien in een Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport bij bestemmingswijzigingen van gebieden. In dergelijk rapport moet de 
invloed van de bestemmingswijziging op de externe risico’s geëvalueerd worden. 
 
De basis voor de ruimtelijke veiligheidsrapportage is terug te vinden in artikel 12 van de 
Seveso II-richtlijn, omgezet in artikel 24 van het Samenwerkingsakkoord.  Hierin wordt 
aangegeven dat de Gewesten toezicht dienen te houden op o.a. nieuwe ontwikkelingen 
rond bestaande Seveso-inrichtingen zoals verbindingswegen, door het publiek bezochte 
plaatsen, woongebieden, wanneer de plaats van vestiging ervan of de ontwikkelingen zelf 
het risico van een zwaar ongeval kunnen vergroten of de gevolgen ervan ernstiger kunnen 
maken.  Bijgevolg wordt in voorliggend RVR de impact nagegaan van het plan voor een 
derde Scheldekruising op zware ongevallen bij bestaande Seveso-inrichtingen en bij 
bedrijvenzones waar nieuwe Seveso-inrichtingen kunnen gevestigd worden.  Het gaat 
hierbij om de volgende mogelijke impacten: 
 

1. Het optreden van mogelijke domino-effecten 
2. Impact op het plaatsgebonden risico 
3. Impact op het groepsrisico 

 
In het kader van veiligheidsrapportage voor Seveso-inrichtingen worden de externe risico’s 
berekend van een zwaar ongeval met een installatie bij een Seveso-inrichting.  Hierbij 
worden het zogenoemde plaatsgebonden risico en het zogenoemde groepsrisico 
berekend.  Voor transporteenheden maken deze directe risico’s geen deel uit van de te 
beschouwen risico’s in het kader van de Seveso-regelgeving (het vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg is uitgesloten in de Seveso-II- en Seveso-III-richtlijn). Bijgevolg 
worden deze directe risico’s tengevolge van een ongeval met een transporteenheid in 
voorliggend RVR niet beschouwd.  
 
In onderhavig hoofdstuk wordt de sluiting van de Antwerpse Ring via de geplande derde 
Scheldekruising geëvalueerd vanuit het oogpunt externe veiligheid van Seveso-
inrichtingen. In het bijzonder komen volgende elementen in dit hoofdstuk aan bod: 
 

 Bespreking van de methodieken die gebruikt worden met betrekking tot de bepaling 
en evaluatie van de impact van het plan voor de derde Scheldekruising op het 
risico op zware ongevallen bij Seveso-inrichtingen; 

 Evaluatie van de ontwikkelingen met betrekking tot het risicobeeld van bestaande 
Seveso-inrichtingen; 
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 Evaluatie van de mogelijkheid tot inplanting van toekomstige Seveso-inrichtingen in 
de nieuwe bedrijvenzones of uitbreidingen van bestaande Seveso-inrichtingen; 

 Aanbevelingen met betrekking tot de geplande ontwikkeling vanuit het oogpunt 
externe veiligheid van Seveso-inrichtingen; 

 Samenvatting en algemene evaluatie van de geplande ontwikkeling vanuit het 
oogpunt externe veiligheid van Seveso-inrichtingen. 

 

2.1.2 Aandachtsgebieden 

Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de 
ruimtelijke veiligheidsrapportage (BS 19/06/2007) worden aandachtsgebieden gedefinieerd 
als één van de volgende gebieden: 
 

a) gebied met woonfunctie: 
1. woongebied, bepaald volgens artikel 5 en 6 van het koninklijk besluit van 28 

december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerpgewestplannen en de gewestplannen, en de ermee vergelijkbare 
gebieden vastgesteld in de ruimtelijke uitvoeringsplannen met toepassing van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening; 

2. groepen van minstens 5 bestaande, niet onteigende of in goedgekeurde 
onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden, die een ruimtelijk 
aaneengesloten geheel vormen, in andere gebieden dan vermeld in 1); 

b) kwetsbare locaties: alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en 
verzorgingstehuizen bevinden; 

c) waardevolle of bijzonder kwetsbare natuurgebieden: één van de volgende 
gebieden: 
1. de speciale beschermingszones, de definitief vastgestelde gebieden die in 

aanmerking komen als speciale beschermingszone en de waterrijke gebieden 
van internationale betekenis in overeenstemming met het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu; 

2. natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare 
gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening; 

d) door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, inclusief 
recreatiegebieden, waarbij de gemiddelde aanwezigheid minstens 200 personen 
per dag is of waarbij op piekmomenten minstens 1000 personen aanwezig zijn; 

e) hoofdtransportwegen: 
1. wegverkeer: de wegen behorende tot de categorieën ’hoofdwegen’ en ’primaire 

wegen van categorie I’ uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; 
2. spoorwegverkeer: de spoorwegen behorende tot de categorie 

’hoofdspoorwegen voor het personenvervoer’ uit het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen; 

3. luchthavenverkeer in verband met het luchthaventerrein van Zaventem; 
f) externe gevarenbron: een element in de omgeving die de oorzaak kan vormen 

van een zwaar ongeval bij een Seveso-inrichting zoals pijpleidingen, windturbines, 
hoogspanningsleidingen, LPG-tankstations, ... 
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2.1.3 Seveso-inrichtingen 

Een Seveso-inrichting is een inrichting die onder het toepassingsgebied van de Europese 
Seveso II-richtlijn valt (of van het Samenwerkingsakkoord (SWA), aangezien het SWA het 
resultaat is van de omzetting van de Seveso II-richtlijn in Belgisch recht). Het gaat om 
inrichtingen die een bepaalde hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op hun terrein aanwezig 
hebben. 
 
Welke stoffen in het kader van de Seveso-II-richtlijn en de Seveso-III-richtlijn beschouwd 
moeten worden, is opgenomen in Bijlage I, Deel 1 en Deel 2, bij deze richtlijnen. Enerzijds 
bestaat deze uit een lijst van categorieën stoffen (en preparaten of mengsels) en anderzijds 
uit een lijst van met naam genoemde stoffen, beiden gekoppeld aan een drempelwaarde 
waarboven de voorschriften van de richtlijnen gelden. De stoffen uit Bijlage I van de 
Seveso-richtlijnen worden in de Seveso-richtlijn beschouwd als een “gevaarlijke stof”. 
 
Voor het bepalen van het toepassingsgebied wordt dus in eerste instantie uitgegaan van 
een systematische lijst met algemene gevarencategorieën (zoals toxisch, ontvlambaar, 
milieugevaarlijk, enz.). Voor de definitie van deze categorieën wordt verwezen naar de 
Europese richtlijnen of verordeningen die van toepassing zijn voor het indelen, verpakken 
en etiketteren van gevaarlijke stoffen en mengsels.  
 
Aan de lijst van gevarencategorieën werd een nominatieve lijst toegevoegd met een 
beperkt aantal producten (“Bij naam genoemde stoffen”). Dit zijn stoffen die een kleinere of 
grotere drempelwaarde toegekend kregen dan deze van de categorie waartoe ze behoren 
(bv. broom, chloor, methanol, …). 
 
Bij elke gevarencategorie en bij elke met naam genoemde stof worden twee 
drempelwaarden opgegeven. Als uitgangspunt wordt aangenomen dat het risico voor een 
zwaar ongeval vergroot met toenemende hoeveelheid van de gevaarlijke stof. De richtlijn 
legt daarom meer verplichtingen op aan inrichtingen boven de tweede (hoge) 
drempelwaarde dan aan deze die enkel de eerste (lage) drempel overschrijden. 
 
Door deze twee drempelwaarden worden alle Seveso-inrichtingen ingedeeld in twee 
groepen:  
 

 inrichtingen met gevaarlijke stoffen in hoeveelheden tussen de eerste en tweede 
drempelwaarde (dit zijn de zgn. “lage drempel of drempel 1 inrichtingen”) 

 inrichtingen met gevaarlijke stoffen in hoeveelheden boven de tweede 
drempelwaarde (dit zijn de zgn. “hoge drempel of drempel 2 inrichtingen”) 

 
Inrichtingen met gevaarlijke stoffen in hoeveelheden onder de laagste drempelwaarde 
vallen volledig buiten het toepassingsgebied van de richtlijn en worden niet beschouwd als 
Seveso-inrichting. 
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2.2 METHODIEK 

Zoals eerder reeds vermeld dienen de Gewesten toezicht te houden op nieuwe 
ontwikkelingen (zoals verbindingswegen) rond bestaande Seveso-inrichtingen, wanneer de 
plaats van vestiging ervan of de ontwikkelingen zelf het risico van een zwaar ongeval 
kunnen vergroten of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken.  Voorliggend RVR voor 
het plan voor een derde Scheldekruising geeft invulling hieraan.  Bijgevolg zal verder 
nagegaan worden of de (verschillende alternatieven van de) geplande Scheldekruising het 
risico van een zwaar ongeval bij een nabijgelegen Seveso-inrichting kan vergroten of de 
gevolgen ervan ernstiger kan maken.  Hierbij worden de volgende mogelijke impacten 
beschouwd: 
 

1. Het optreden van mogelijke domino-effecten 
2. Impact op het plaatsgebonden risico 
3. Impact op het groepsrisico 

 
De te volgen methodiek voor het bepalen van domino-effecten van de geplande 
transportweg naar de nabijgelegen Seveso-inrichtingen wordt hierna besproken.  Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende deelaspecten: 
 

 Selectie van de relevante transportinstallaties (zie paragraaf 2.2.1) 

 Identificatie van de relevante ongevalscenario’s van transportinstallaties (zie 
paragraaf 2.2.2) 

 Bepalen van de maximale schadeafstanden van ongevalscenario’s op de 
transportweg (zie paragraaf 2.2.3) 

 Invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op bestaande inrichtingen (zie 
paragraaf 2.2.4), waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen: 

o Het optreden van mogelijke domino-effecten (zie paragraaf 2.2.4.1) 
o Impact op het plaatsgebonden risico (zie paragraaf 2.2.4.2) 
o Impact op het groepsrisico (zie paragraaf 2.2.4.3) 

 Invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op nieuwe inrichtingen of 
uitbreidingen van bestaande inrichtingen (zie paragraaf 2.2.5) 

 
Tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur kunnen er tijdelijk risico’s ontstaan, zowel 
vanuit de bouwwerf uit naar de omliggende Seveso-inrichtingen als omgekeerd.  Hoewel dit 
stricto sensu geen onderdeel uitmaakt van een ruimtelijk veiligheidsrapport wordt het toch 
raadzaam geacht dit verder te bespreken.  Bijgevolg zullen de risico’s tijdens de bouwfase 
van de weginfrastructuur eveneens kwalitatief besproken worden, zodat mogelijke risico’s 
en aandachtspunten aangeduid kunnen worden (zie verder paragraaf 2.2.6).   
 
Tenslotte wordt een bespreking gemaakt van de impact op milieurisico’s van bestaande en 
nieuwe Seveso-inrichtingen tengevolge de verschillende tracés (zie verder paragraaf 
2.2.7). 
 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 5 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

2.2.1 Selectie van de relevante transportinstallaties 

Om de relevante installaties van het plan voor een derde Scheldekruising te kunnen 
selecteren welke het risico op een zwaar ongeval bij een Seveso-inrichting kunnen 
verhogen of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken, dient vooreerst nagegaan te 
worden welke effecten hiertoe aanleiding kunnen geven.  Hiervoor wordt rekening 
gehouden met de richtlijn van de Dienst Veiligheidsrapportering omtrent het optreden van 
mogelijke domino-effecten.  Als effecten welke aanleiding kunnen geven tot het verhogen 
van het risico op zware ongevallen bij Seveso-inrichtingen, worden in de richtlijnen van de 
Dienst VR enkel warmtestraling en overdruk beschouwd. Toxische vrijzettingen en het 
optreden van brokstukken worden in de richtlijnen van de Dienst VR niet beschouwd als 
mogelijk relevant effect in het kader van domino-effecten (zie Standaard OVR – hoofdstuk 
51).  
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat enkel het transport van 
gevaarlijke brandbare vloeistoffen en van gevaarlijke brandbare gassen aanleiding kunnen 
geven tot warmtestraling en/of overdruk.  Bijgevolg worden deze twee categorieën 
gevaarlijke stoffen verder weerhouden.  Hier kan reeds opgemerkt worden dat de nieuw te 
bouwen tunnel(s) in elk van de weerhouden alternatieve tracés maximaal voorzien worden 
als tunnels voor categorie C.  Dit betekent dat door de nieuw te bouwen tunnels geen 
brandbare gassen getransporteerd mogen worden.  Deze transporten dienen de huidige 
omleidingen te volgen. De enige gassen die doorheen dit type van tunnels getransporteerd 
mogen worden via tankwagens, betreffen samengeperste gassen met classificatiecode2 1A 
(verstikkend) en 1O (oxiderend). 
 
Ter bepaling van de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op nabijgelegen 
Seveso-inrichtingen met betrekking tot de vermelde effecten warmtestraling en overdruk 
wordt rekening gehouden met de wegdelen welke geheel of gedeeltelijk in open lucht zijn 
gesitueerd.  De wegdelen van de te beschouwen tracés welke volledig omsloten zijn 
(tunneldelen) worden niet weerhouden aangezien warmtestraling en/of overdrukeffecten bij 
ongevallen op deze tracédelen geen (rechtstreekse) impact hebben op de installaties van 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen.   
 
Overdrukeffecten tengevolge van een BLEVE of gaswolkexplosie bij faling van een 
gastankwagen met een brandbaar gas worden niet beschouwd ter hoogte van de 
tunnelmonden, dit gelet op het verbod van transport van brandbare gassen voor de 
tunnelcategorie C.  Gastankwagens met andere gassen (zuurstof,…) die wel door de 
tunnels getransporteerd mogen worden, kunnen als gevolg van instantaan falen 
(koude/warme BLEVE) wel aanleiding geven tot overdrukeffecten in de tunnels.  In het 
achtergronddocument QRA-tunnels 2.03, wordt aanbevolen om voor dergelijk scenario de 
overdrukeffecten voor tot vloeistof verdichte brandbare gassen te hanteren.  Op basis van 
het document4 “Advies inzake de lengte van een open deel in een tunnel met betrekking tot 

                                                  
1 http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/rlbvr/bestanden-rlbvr/stovr/vr_standaard-ovr_hoofdstuk_5.pdf 
2 de code van de groepen waarbij gevaarlijke stoffen en voorwerpen binnen eenzelfde klasse ingedeeld worden, zoals 
gedefinieerd in afdeling 3.2.1 van bijlage A bij het ADR 
3 QRA-tunnels 2.0, achtergronddocument, 2 februari 2012, RWS Steunpunt Tunnelveiligheid, NL 
4 “Advies inzake de lengte van een open deel in een tunnel met betrekking tot beperking van explosieschade (TNO, 
1999) 
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beperking van explosieschade” kunnen de effectafstanden ter hoogte van de tunnelmond 
afgeleid worden.  Deze worden opgenomen in paragraaf 2.2.3. 
 
Opgemerkt kan worden dat naast de effecten warmtestraling en overdruk eveneens het 
instorten van een tunnel (met bijhorend inkalven van de bovenliggende grond) aanleiding 
kan geven tot zware ongevallen bij Seveso-inrichtingen.  Dit effect wordt apart besproken in 
paragraaf 2.2.3. 
 
Tenslotte wordt in het kader van voorliggend RVR enkel het nieuwe hoofdwegennet 
beschouwd.  Het onderliggende weggennet (lokale wegen) wordt niet relevant geacht in het 
kader van de invloed ervan op de nabijgelegen Seveso-inrichtingen, aangezien dit 
onderliggende wegennet actueel reeds aanwezig is en waarlangs reeds transporten met 
gevaarlijke stoffen passeren.  Enkel indien er nieuwe infrastructuur aangelegd zou worden 
(zoals een bijkomend op- en afrittencomplex) zal dit mee beschouwd worden. 
 

2.2.2 Identificatie van de relevante ongevalscenario’s van 
transportinstallaties 

Met betrekking tot de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op het verhogen 
van het risico op een zwaar ongeval bij een nabijgelegen Seveso-inrichting of het ernstiger 
maken van de gevolgen ervan, dienen de ongevalscenario’s bepaald te worden welke 
kunnen optreden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg. 
 
Sinds enkele jaren wordt in opdracht van de dienst Veiligheidsrapportering TWOL5-
onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het ontwikkelen van een risicoanalysesysteem 
voor de externe risico’s van transport van gevaarlijke stoffen. Momenteel is nog een 
onderzoeksproject in uitvoering met Bestek nr. LNE: AMNE/dVR/OL201200006.  Het 
TWOL-onderzoek kadert in het voeren van een goed afgewogen risicobeleid voor het 
transport van gevaarlijke stoffen, enerzijds om het risiconiveau van nieuwe ontwikkelingen 
en van bestaande situaties aanvaardbaar te houden of te maken, en anderzijds om op een 
objectieve wijze over externe risico’s te kunnen communiceren met de burger. 
 
In het kader van voorliggend RVR werd geopteerd om de relevante ongevalscenario’s en 
bijhorende kansen van optreden voor het transport van gevaarlijke stoffen via de weg te 
weerhouden zoals beschreven in de referentie waar het voornoemde TWOL-onderzoek 
(verder ‘TWOL Transport’ genoemd) zich momenteel op richt.  Het betreft het Nederlandse 
concept leidraaddocument (HART) ‘Handleiding Risicoanalyse Transport’6.  De relevante 
ongevalscenario’s, kansen van optreden en vervolggebeurtenissen voor de weerhouden 
transporteenheden worden besproken in Bijlage 2-1.  Hieronder worden de te beschouwen 
parameters kort samengevat. 
 

 In de bovenvermelde referentie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 
types van wegen met betrekking tot de kans op uitstroming van het vervoerde 

                                                  
5 TWOL: Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu 
6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, HART: handleiding risicoberekeningen Transport, november 2011, concept 
v0.3 
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product bij een ongeval.  In voorliggend RVR wordt met het type ‘autosnelweg’ 
rekening gehouden. 

 Voor het risicoanalysesysteem worden twee hoofdscenario’s weerhouden, 
enerzijds de catastrofale breuk van een tankwagen waarbij de volledige inhoud 
vrijgezet wordt en anderzijds een lekscenario dat verschillend is naargelang 
vloeistoftankwagens en (vloeibaar) gastankwagens: 

o Gastankwagens: 50 mm lek (cfr. HART); 
o Vloeistoftankwagens: lek met als resultaat een plas van 1200 m² 

(conservatief gelijk gesteld aan een plas bij breuk) 

 De mogelijke vervolggebeurtenissen bij het falen van een tankwagen op de weg 
zijn afhankelijk van het vervoerde product.  Voor brandbare vloeistoffen wordt voor 
de twee hoofdscenario’s telkens een plasbrand (met warmtestraling tot gevolg) 
weerhouden, voor brandbare gassen respectievelijk fakkelbrand (met 
warmtestraling tot gevolg) voor het lekscenario en gaswolkexplosie/fysische 
explosie (met overdruk tot gevolg) voor de catastrofale breuk7.  Voor tankwagens 
met samengeperste gassen tenslotte is enkel een fysische explosie bij instantaan 
falen relevant. 

 
Zoals eerder vermeld wordt het instorten van een tunnel (met bijhorend inkalven van de 
bovenliggende grond) eveneens weerhouden als mogelijke invloed van het plan voor een 
derde Scheldekruising op Seveso-inrichtingen. Dit effect wordt apart besproken in 
paragraaf 2.2.3. 
 

2.2.3 Maximale schadeafstanden van ongevalscenario’s op de 
transportweg 

Transporteenheid met brandbare vloeistof 
Het falen van een transporteenheid met een brandbare vloeistof zal voor de twee 
hoofdscenario’s aanleiding geven tot de vorming van een plas.  Bij ontsteking ervan zal een 
plasbrand optreden met warmtestraling als effect.  Conservatief wordt voor zowel het 
lekscenario als het instantaan scenario verder rekening gehouden met de plasoppervlakte 
voor het instantaan scenario, nl. 1200 m². 
 
Ter bepaling van de maximale schadeafstand dient een representatieve stof gekozen te 
worden.  Met betrekking tot het vervoer van brandbare vloeistoffen over de weg kunnen 
voornamelijk de brandstoffen (benzine, diesel,...) weerhouden worden.  De stoffen die 
hiervoor als representatief geacht kunnen worden, betreffen voornamelijk de 
koolwaterstoffen pentaan (C5) tot octaan (C8).  Voor deze producten werd de 
warmtestraling berekend met behulp van het rekenprogramma EFFECTS (versie 9).  
Hierbij werden de volgende parameters gehanteerd: 
 

 Plasoppervlakte: 1200 m² (zie ‘HART’) 

 Temperatuur van de plas: 20°C 

 Omgevingstemperatuur: 20°C 

                                                  
7 Het effect warmtestraling als gevolg van een wolkbrand of BLEVE/vuurbal wordt omwille van de korte tijdsduur in het 
kader van domino-effecten als niet relevant beschouwd. 
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 Luchtvochtigheid: 70% 

 Windsnelheid: 9 m/s8 

 Fractie uitgestraalde warmte: 0,14 
 
De hoeveelheid warmtestraling voor elk van de vermelde stoffen is weergegeven in de 
volgende figuur.  Hieruit blijkt dat pentaan aanleiding geeft tot de grootste afstanden waar 
een hoeveelheid warmtestraling verwacht wordt.  Bijgevolg wordt verder rekening 
gehouden met pentaan als representatief product voor de brandbare vloeistoffen. 
 
Figuur 2-1: Warmtestraling – plasbranden 

 
 
Transporteenheid met brandbaar gas 
Dit type transporteenheid is, zoals eerder vermeld, niet toegelaten op delen van de tracés 
welke verbonden zijn met nieuw te bouwen tunnels alsook niet op delen van de tracés waar 
deze transporten actueel ook reeds verboden zijn (richting Kennedytunnel).  Voor de 
overige delen van de tracés waar deze transporteenheden wel toegelaten zijn, gelden de 
hierna volgende schadeafstanden. 
 
De effecten van overdruk bij het falen van een transporteenheid met een brandbaar gas 
worden, zoals eerder vermeld, besproken op basis van het optreden van een 
gaswolkexplosie.  Hiervoor wordt conservatief rekening gehouden met het instantaan 
vrijzetten van de volledige inhoud van een transporteenheid.  De impact van warmtestraling 
bij een transporteenheid met een brandbaar gas zal verder besproken worden a.d.h.v. een 
fakkelbrand (bij een semi-continue uitstroming).   
 

                                                  
8 Er wordt geopteerd om de analyse uit te voeren voor de representatieve meteo-condities die aanleiding geeft tot 
maximale effecten. 
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Ter bepaling van de maximale schadeafstand dient een representatieve stof gekozen te 
worden.  Met betrekking tot het vervoer van brandbare gassen worden in het kader van 
voorliggend rapport propaan, butaan, waterstof en ethyleenoxide weerhouden als 
representatieve stoffen, gelet op hun gevaarlijke eigenschappen.  Voor deze producten 
werd zowel de warmtestraling (bij fakkelbrand) als de overdruk (bij gaswolkexplosie en 
BLEVE) berekend met behulp van het rekenprogramma EFFECTS (versie 9).  Hierbij 
werden de volgende parameters gehanteerd: 
 

 Volume: 50 m³ (zie ‘HART’) 

 Vullingsgraad: 90% 

 Druk in transporteenheid: 18 bar 

 Temperatuur in transporteenheid: 20°C 

 Omgevingstemperatuur: 20°C 

 Luchtvochtigheid: 70% 

 Windsnelheid (bij warmtestraling): 1,5 m/s 

 Windsnelheid (bij dispersie): F (stabiele atmosfeer) – 1,5 m/s 

 Lekgrootte (fakkelbrand): 50 mm (zie ‘HART’) 
 
De hoeveelheid warmtestraling voor elk van de vermelde stoffen is weergegeven in de 
volgende figuur.  Hieruit blijkt dat propaan aanleiding geeft tot de grootste afstanden waar 
een hoeveelheid warmtestraling verwacht wordt.   
 
Figuur 2-2: Warmtestraling – fakkelbranden 

 
 
De berekende overdruk voor elk van de vermelde stoffen is weergegeven in de volgende 
figuren.  Hieruit blijkt dat propaan eveneens aanleiding geeft tot de grootste afstanden waar 
een hoeveelheid overdruk verwacht wordt.  Dit geldt eveneens voor de overdruk als gevolg 
van een fysische explosie van een gastankwagen. 
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Figuur 2-3: Overdruk – gaswolkexplosie  

 
 
Figuur 2-4: Overdruk – fysische explosie (brandbare gassen) 

 
 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 11 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

Op basis van bovenstaande bespreking wordt verder rekening gehouden met propaan als 
representatief product voor de brandbare gassen. 
 
Transporteenheid met samengeperst gas 
Voor de delen van de tracés welke verbonden zijn met nieuw te bouwen tunnels kunnen 
bovenvermelde schadeafstanden (van brandbare gassen) niet gehanteerd worden 
aangezien deze niet toegelaten zijn op deze delen.  Dit geldt eveneens voor de delen van 
de tracés waar deze transporten actueel ook reeds verboden zijn (richting Kennedytunnel).  
Als mogelijke schade-effect tengevolge van transporteenheden met samengeperste 
gassen wordt enkel een fysische explosie weerhouden.  Aangezien het transport van 
samengeperste gassen een zeer beperkt aandeel betreft van het wegtransport, wordt 
verder zuurstof gehanteerd als representatief product.  Hierbij kan opgemerkt worden dat 
zuurstof meestal wordt vervoerd in vloeibare vorm.  
 
Voor de bepaling van de schadeafstanden van transporteenheden met samengeperste 
gassen worden de volgende parameters gehanteerd: 
 

 Volume: 50 m³ (zie ‘HART’) 

 Vullingsgraad (vloeistoffase): 0% 

 Druk in transporteenheid: 200 bar 

 Temperatuur in transporteenheid: 20°C 

 Omgevingstemperatuur: 20°C 

 Luchtvochtigheid: 70% 
 
De berekende overdruk voor een transporteenheid met samengeperste zuurstof is 
weergegeven in de volgende figuur.   
 
Figuur 2-5: Overdruk – fysische explosie (samengeperste gassen) 
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Instorting van een tunnel(deel) 
Bij het instorten van een tunnel is het mogelijk dat de bovenliggende grond wegzakt 
waardoor structuren (gebouwen, installaties,...) eveneens kunnen inzakken of instorten.  
Door RoTS werd een beschrijvende nota opgemaakt waarin voor elk van de weerhouden 
tracés de invloedssfeer (ter hoogte van het maaiveld) aan beide zijden van de tunnel 
bepaald werd.  Deze nota is integraal weergegeven in Bijlage 2.8.  Hieruit blijkt dat het 
instorten van een tunnel mogelijk is tengevolge van een explosie of tengevolge van een 
brand (gedurende meer dan 2 uren).  De maximale invloedssfeer is voornamelijk 
afhankelijk van de diepte waarop de tunnel gelegen is onder het maaiveld.  Voor tunnels 
die diep onder het maaiveld zijn gelegen, wordt de uitspreiding van de effecten door het 
verschuiven van omringende grond groter verondersteld.  De effecten van tunnels die 
minder diep onder het maaiveld zijn gelegen worden beperkter geacht.  De maximale 
invloedssfeer voor elk van de weerhouden tracés is in de volgende tabel weergegeven.  
Deze waarden gelden vanaf het centrum van het beschouwde tracé, waarbij een breedte 
van 30 meter wordt aangenomen voor de tunnels.  Hierbij wordt voor elk van de 
alternatieve tracés de meest conservatieve (d.i. de grootste) afstand weerhouden. 
Deze invloedssfeer dient voor beide zijden van de tunnel in acht genomen te worden.  De 
totale breedte van de invloedssfeer bedraagt bijgevolg het dubbele van de afstand in de 
onderstaande tabel. 
 
Tabel 2-1: Maximale invloedssfeer tunnelinstorten (vanaf centrum van het tracé) 
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Tunneldeel tussen E17 en N49 - 55 m 55 m - - - 

Scheldekruisingtunnel 75 m 75 m 75 m 75 m 75 m 75 m 

Tunnel onder de havendokken - 55 m 55 m 40 m 75 m - 

Tunnel onder Antwerpen (stad) 45 m - - - - - 

 
 
Overzicht maximale schadeafstanden van effecten van vrijzettingen van gevaarlijke 
stoffen bij ongevallen op de transportweg 
Conform de bepalingen van de dienst VR worden de volgende schadecriteria voor Seveso-
installaties gehanteerd: 

 voor warmtestraling wordt het schadecriterium 8 kW/m² gehanteerd.  Dit criterium 
geldt als schadecriterium voor magazijnen, verplaatsbare drukhouders (o.a. 
gasflessen) en onbeschermde9 installaties (atmosferische opslagtanks, 
drukopslagtanks, procesinstallaties,...).  Enkel voor beschermde installaties kan 
een schadecriterium van 32 kW/m² voor warmtestraling gehanteerd worden. 

 voor het effect van overdruk wordt rekening gehouden met een schadecriterium 
van 100 mbar voor magazijnen en 160 mbar voor de meeste (atmosferische) 

                                                  
9 Een installatie wordt als beschermd tegen warmtestraling beschouwd als op de installatie veiligheidsmaatregelen 
aanwezig zijn die zorgen dat de installatie bestand is tegen grotere warmtestralingsvermogens (voorbeelden hiervan 
zijn watergordijnen, sprinklers, e.d.). 
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installaties.  Voor het falen van installaties onder druk wordt eveneens het 
schadecriterium van 160 mbar gehanteerd.  Bij deze laatste installaties zal deze 
overdruk voornamelijk aanleiding geven tot lekscenario’s.  Het schadecriterium van 
450 mbar wordt gehanteerd voor het catastrofaal falen van installaties onder druk. 

 
In de volgende tabel worden de resultaten gegeven van de berekeningen van de maximale 
schadeafstanden per transporteenheid.  Deze maximale schadeafstanden zullen uitgezet 
worden rondom de as van het beschouwde tracé.  Rekening houdend met een algemeen 
aangenomen breedte van 30 meter van de weerhouden tracés wordt verder bij de afstand 
tot één van de weerhouden schadecriteria telkens de helft van deze breedte opgeteld.  
 
Tabel 2-2: Maximale schadeafstanden transporteenheden (vanaf centrum van het tracé) 

transporteenheid  Brandbare vloeistof 
product  pentaan 
inhoud  23 ton 
effectafstand  
Warmtestraling tengevolge plasbrand: 8 kW/m² 85 m 

32 kW/m² 45 m 
Overdruk tengevolge gaswolkexplosie/BLEVE/fysische 
explosie: 

100 mbar Niet van toepassing 

160 mbar Niet van toepassing 
450 mbar Niet van toepassing 
 

transporteenheid  Brandbaar gas 
product  propaan 
inhoud  50 m³ 
effectafstand  
Warmtestraling tengevolge fakkelbrand: 8 kW/m² 140 m 

32 kW/m² 115 m 
Overdruk tengevolge gaswolkexplosie: 100 mbar 265 m 

160 mbar 200 m 
450 mbar 130 m 

Overdruk tengevolge fysische explosie/BLEVE: 100 mbar 113 m 
160 mbar 85 m 
450 mbar 58 m 

transporteenheid Samengeperst gas 
product zuurstof 
inhoud 50 m³ 
effectafstand 
Warmtestraling: 8 kW/m² Niet van toepassing 

32 kW/m² Niet van toepassing 
overdruk tengevolge gaswolkexplosie: 100 mbar Niet van toepassing 

160 mbar Niet van toepassing 
450 mbar Niet van toepassing 

overdruk tengevolge fysische explosie: 100 mbar 143 m 
160 mbar 105 m 
450 mbar 70 m 
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2.2.4 Invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op bestaande 
inrichtingen 

Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-
inrichtingen na te gaan, wordt verder onderscheid gemaakt tussen de volgende interacties 
tussen het plan voor een derde Scheldekruising en nabijgelegen Seveso-inrichtingen: 
 

1. Het optreden van mogelijke domino-effecten 
2. Impact op het plaatsgebonden risico 
3. Impact op het groepsrisico 

 
De methodiek om bovenvermelde invloeden te bepalen, wordt hierna verder besproken.  
De bestaande Seveso-inrichtingen werden geïnventariseerd op basis van de lijst met 
Seveso-inrichtingen (zie website van de dienst VR van LNE10) zoals beschikbaar op datum 
van 5 december 2013. 
 
Opgemerkt kan worden dat de impact van het plan voor een derde Scheldekruising op het 
risicobeeld (zowel plaatsgebonden risico als groepsrisico) van een nabijgelegen Seveso-
inrichting enkel kwantitatief te bepalen is door het uitvoeren van een kwantitatieve 
risicoanalyse (QRA) waarbij de schadekans als gevolg van incidenten op de bijkomende 
infrastructuur wordt meebeschouwd.  Omwille van de vele betrokken Seveso-inrichtingen 
en de vele onderzochte tracés is dit echter niet haalbaar voor dit RVR en maakt dit geen 
onderdeel uit van voorliggend RVR, aangezien hiervoor tevens de 
toestemming/medewerking van de betrokken Seveso-inrichtingen noodzakelijk zou zijn.  In 
voorliggend RVR worden de verschillende weerhouden tracés met elkaar vergeleken op 
basis van het aantal relevante installaties dat gesitueerd is binnen de maximale 
schadeafstand, het type installatie, etc.  Op deze manier wordt een rangschikking van de 
tracés opgemaakt, rekening houdend met de impact op de nabijgelegen Seveso-
inrichtingen.  In voorkomend geval wordt tevens rekening gehouden met de effecten die te 
verwachten zijn en/of de schadekans. 
 

2.2.4.1 Het optreden van mogelijke domino-effecten 

Voor het bepalen van mogelijke domino-effecten naar bestaande Seveso-inrichtingen toe 
tengevolge het beschouwde tracé wordt verder onderscheid gemaakt tussen de volgende 
tracédelen: 
 

 Open wegdelen: voor deze delen van een tracé wordt de invloed van het plan voor 
een derde Scheldekruising tengevolge van de effecten warmtestraling en overdruk 
besproken; 

 Tunnels: voor deze delen van een tracé wordt de invloed van het plan voor een 
derde Scheldekruising tengevolge van het instorten van de tunnel besproken 

 

                                                  
10 http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/inrichtingen/Kaart_Seveso_Vlaanderen   
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2.2.4.1.1 Open wegdelen 

Om de invloed van de open wegdelen van het plan voor een derde Scheldekruising op de 
bestaande Seveso-inrichtingen na te gaan, worden de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Voor elk van de beschreven alternatieve tracé’s worden de terreingrenzen van de 
bestaande Seveso-inrichtingen geïnventariseerd binnen de maximale 
schadeafstand (zie Tabel 2-2) rond het betrokken tracé.  De bestaande Seveso-
inrichtingen en de ligging van hun terreingrenzen worden geïnventariseerd op basis 
van de gegevens van de Dienst Veiligheidsrapportering van LNE en op basis van 
de ter beschikking zijnde en publiek beschikbare veiligheidsdocumenten 
(veiligheidsrapporten, kennisgevingen,...).   
Indien de terreingrenzen niet binnen de maximale schadeafstand gelegen zijn, kan 
besloten worden dat geen impact verwacht wordt naar de betreffende Seveso-
inrichting.   

2. Voor de Seveso-inrichtingen waarvan de terreingrens binnen de maximale 
schadeafstand van het beschouwde tracé is gesitueerd, wordt op basis van de 
beschikbare veiligheidsdocumenten (zie hiervoor) nagegaan welke installaties van 
de Seveso-inrichting relevant zijn met betrekking tot het optreden van een zwaar 
ongeval.  Meer bepaald betreft het de installaties welke weerhouden worden voor 
de kwantitatieve risico-analyse in het betrokken veiligheidsdocument.  Voor de 
inrichtingen waar geen kwantitatieve risico-analyse is uitgevoerd (lage drempel 
Seveso-inrichtingen), worden alle installaties weerhouden waar Seveso-stoffen 
(kunnen) voorkomen en welke opgelijst zijn in de kennisgeving van de betrokken 
inrichting. 
Indien de relevante installaties niet binnen de maximale schadeafstand gelegen 
zijn, kan besloten worden dat geen impact verwacht wordt naar de betreffende 
Seveso-inrichting.   

3. Voor elk van de relevante installaties die binnen de maximale schadeafstand van 
het beschouwde tracé zijn gesitueerd, wordt nagegaan of impact verwacht wordt, 
rekening houdende met de eerder beschreven schadecriteria.  Het is immers 
mogelijk dat relevante installaties van de beschouwde Seveso-inrichting binnen de 
maximale schadeafstand (100 mbar met betrekking tot schade aan magazijnen, zie 
hiervoor) zijn gelegen maar geen magazijnen betreffen, waardoor een andere 
(kleinere) schadeafstand gehanteerd kan worden. 

4. Voor elk van de relevante installaties die binnen de bijhorende schadeafstand van 
het beschouwde tracé zijn gesitueerd, wordt nagegaan wat de kans is dat het 
scenario verwacht wordt dat aanleiding geeft tot de bijhorende schadeafstand, 
rekening houdende met het verwachte aantal passerende tankwagens langsheen 
het beschouwde tracé.  De methodiek ter bepaling van de kans op voorkomen van 
een ongevalscenario met een tankwagen wordt weergegeven in bijlage 2-2.  Op 
basis van deze kans op voorkomen zal de invloed van het tracé besproken worden. 

5. Om de invloed van het beschouwde tracé op de nabijgelegen installaties te kunnen 
nagaan, wordt de kans op voorkomen vergeleken met de initiële faalfrequentie van 
de nabijgelegen installatie.  Wanneer deze kans op voorkomen significant lager is 
dan de initiële faalfrequentie van de installatie, kan besloten worden dat het risico 
op zware ongevallen niet significant zal toenemen.  In voorliggend RVR wordt 
algemeen aangenomen dat geen significante bijdrage verwacht wordt wanneer de 
kans op voorkomen kleiner is dan 10% van de totale initiële faalfrequentie van de 
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nabijgelegen installatie.  De initiële faalfrequentie van de nabijgelegen installatie 
kan bekomen worden uit het Handboek Faalfrequenties 2009 ([HBFF2009]), of uit 
het veiligheidsdocument van de beschouwde Seveso-inrichting, indien deze 
beschikbaar is en indien de hierin vermelde faalfrequentie zou afwijken van deze uit 
HBFF2009. 

 

2.2.4.1.2 Tunneldelen 

De invloed van de tunneldelen van het plan voor een derde Scheldekruising op de 
bestaande Seveso-inrichtingen wordt op gelijkaardige wijze uitgevoerd zoals beschreven 
voor de open wegdelen.  Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale invloedssfeer 
tengevolge van het instorten van de tunnel (zie Tabel 2-1) rond het betrokken tracé.   
 
Verder wordt ter hoogte van de tunnelmond rekening gehouden met mogelijke 
overdrukeffecten als gevolg van een fysische explosie in de tunnel (zie paragraaf 2.2.1). 
 

2.2.4.2 Impact op het plaatsgebonden risico 

Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op het plaatsgebonden risico 
van de bestaande Seveso-inrichtingen na te gaan, worden de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Voor elk van de beschreven alternatieve tracés wordt op basis van de beschreven 
domino-effecten (zie paragraaf 2.2.4.1) nagegaan of deze significant zijn met 
betrekking tot de impact op het plaatsgebonden risico van de beschouwde Seveso-
inrichting.  Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de kans dat een domino-
effect verwacht kan worden, alsook met het actuele plaatsgebonden risico van de 
beschouwde Seveso-inrichting.  Zoals eerder vermeld wordt een domino-effect in 
eerste instantie niet significant geacht wanneer de kans op voorkomen kleiner is 
dan 10% van de totale initiële faalfrequentie van de nabijgelegen relevante 
installatie.  Daarnaast wordt echter het actuele plaatsgebonden risico mee in 
rekening gebracht.  Zo zal een domino-effect als negatief beschouwd worden 
wanneer het plaatsgebonden risico van de getroffen Seveso-inrichting slechts nipt 
voldoet aan de geldende risicocriteria, of wanneer deze risicocriteria reeds 
overschreden worden, ook al is gebleken dat de kans op voorkomen minder dan 
10% bedraagt van de totale initiële faalfrequentie van de nabijgelegen relevante 
installatie. 

2. Tevens is het mogelijk dat er impact verwacht kan worden op de evaluatie van het 
plaatsgebonden risico van bestaande Seveso-inrichtingen, zelfs zonder dat er 
domino-effecten optreden.  Dit is voornamelijk het geval wanneer nieuwe 
transportwegen ontwikkeld worden, waardoor externe personen (weggebruikers) 
dichter bij Seveso-inrichtingen kunnen komen.  Deze weggebruikers worden vanuit 
de Seveso-inrichting op basis van de geldende risicocriteria beschouwd als externe 
personen.  Buiten het bedrijfsterrein van de Seveso-inrichting, en dus ook ter 
hoogte van de openbare weg, geldt dat het plaatsgebonden risico van de Seveso-
inrichting niet groter mag zijn dan 10-5/jaar (zie bijlage 2.4).  Er wordt bijgevolg 
geanalyseerd of de transportwegen binnen de 10-5/jaar-contour van de 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen gelegen zijn. 
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Opgemerkt wordt dat met betrekking tot de invloed op het plaatsgebonden risico van 
Seveso-inrichtingen enkel de open wegdelen van de tracés beschouwd worden, omdat 
voor het plaatsgebonden risico enkel uitgegaan wordt van personen in “open veld”.  
Rekening houdend met het feit dat het plaatsgebonden risico van een Seveso-inrichting 
uitgaat van onbeschermde personen (in open lucht), zijn de tunneldelen niet relevant bij de 
evaluatie van het plaatsgebonden risico.   
 

2.2.4.3 Impact op het groepsrisico 

Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op het groepsrisico van de 
bestaande Seveso-inrichtingen na te gaan, worden de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Voor elk van de beschreven alternatieve tracés wordt op basis van de beschreven 
domino-effecten (zie paragraaf 2.2.4.1) nagegaan of deze significant zijn met 
betrekking tot de impact op het groepsrisico van de beschouwde Seveso-inrichting.  
Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de kans dat een domino-effect 
verwacht kan worden, alsook met het actuele groepsrisico van de beschouwde 
Seveso-inrichting.  Zoals eerder vermeld wordt een domino-effect in eerste 
instantie niet significant geacht wanneer de kans op voorkomen kleiner is dan 10% 
van de totale initiële faalfrequentie van de nabijgelegen relevante installatie.  
Daarnaast wordt echter het actuele groepsrisico mee in rekening gebracht.  Zo zal 
een domino-effect als negatief beschouwd worden wanneer het groepsrisico van de 
getroffen Seveso-inrichting slechts nipt voldoet aan de geldende risicocriteria, of 
wanneer deze risicocriteria reeds overschreden worden, ook al is gebleken dat de 
kans op voorkomen minder dan 10% bedraagt van de totale initiële faalfrequentie 
van de nabijgelegen relevante installatie. 

2. Tevens is het mogelijk dat er impact verwacht kan worden op het groepsrisico, zelfs 
zonder dat er domino-effecten optreden.  Dit is het geval wanneer een verhoogd 
aantal personen gebruik maakt van de (nieuwe) transportwegen.  Het maximaal 
aantal personen op de beschouwde tracés, wordt bepaald op basis van de 
verkeersmodelleringen van het Vlaams Verkeerscentrum.  Vervolgens zal 
nagegaan worden of er impact verwacht kan worden op het groepsrisico van de 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen.  Een algemene methodiek om dit na te gaan is 
niet mogelijk te geven, aangezien dit afhankelijk is van de beschikbare informatie 
van het berekende groepsrisico van de Seveso-inrichting.  Echter kan vermeld 
worden dat bij de bespreking de volgende vragen als leidraad gehanteerd worden: 

a. Reikt de maximale effectafstand van de Seveso-inrichting tot aan het 
beschouwde tracé? 

b. Welke lengte van het beschouwde tracé is gesitueerd binnen de maximale 
effectafstand van de Seveso-inrichting en hoeveel personen worden hierop 
verwacht (op basis van de verkeersgegevens)? 

c. Werd bij het berekende groepsrisico van de Seveso-inrichting reeds 
rekening gehouden met populatie ter hoogte van de (nieuwe) 
transportwegen, en zo ja, is deze populatie groter of kleiner dan de 
verwachte populatie (op basis van de verkeersgegevens)? 
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d. Is de groepsrisicocurve van de Seveso-inrichting ver onder de 
grenswaardelijn (d.i. het risicocriterium voor Seveso-inrichtingen, zie bijlage 
2.4) gesitueerd of nadert deze de grenswaardelijn? 

 
Om de invloed van het bijkomend aantal personen (weggebruikers) op de nieuwe 
transportwegen na te gaan (zie voorgaande punt 2) op het groepsrisico van nabijgelegen 
Seveso-inrichtingen, dient dit aantal gekend te zijn.  Hierbij wordt rekening gehouden met 
de verkeersmodelleringen van het Vlaamse Verkeerscentrum voor de verschillende 
alternatieve tracés.  Onderscheid kan gemaakt worden tussen enerzijds de autosnelwegen 
en de bijhorende op- en afritten, en anderzijds de overige (lokale) wegen.  Voor dit laatste 
type weg (dat langs Seveso-inrichtingen passeert) kunnen de Scheldelaan (op de rechter 
Schelde-oever) en de Keetberglaan (op de linker Schelde-oever) als representatief 
beschouwd worden, gelet op het groot aantal passages op deze wegen.  Het maximaal 
aantal voertuigen (zowel personenwagens, lichte vrachtwagens als zware vrachtwagens) 
dat jaarlijks passeert langsheen elk van deze wegen (Scheldelaan en Keetberglaan) 
bedraagt volgens de verkeersmodelleringen van het Vlaamse Verkeerscentrum ca. 5,1 
miljoen voertuigen per jaar (of ca. 583 voertuigen per uur).  Dit aantal geldt voor beide 
rijrichtingen samen.  Verder wordt rekening gehouden met een referentieafstand van 1 km 
transportweg om het aantal personen te bepalen.  Bij een snelheid van 90 km/u zal een 
voertuig over een afstand van 1 km ca. 0,011 uren (= ca. 40 seconden) doen.  Bijgevolg 
wordt het aantal aanwezige voertuigen over een afstand van 1 km transportweg bepaald op 
ca. 6,5.  Volgens de FOD Economie11 kan in Vlaanderen rekening gehouden worden met 
1,349 inzittenden per auto12.  Het aantal aanwezige personen (weggebruikers) op een 
afstand van 1 km kan bijgevolg conservatief bepaald worden op ca. 9 (of ca. 1 persoon per 
100 meter).  Rekening houdend met een totale breedte van de weg van ca. 30 meter 
bedraagt de populatiedichtheid op 1 km traject ca. 3 pers/ha.  Aangezien nabijgelegen 
gebieden van industriegebied nabij Seveso-inrichtingen veelal een hogere 
populatiedichtheid hebben dan 3 pers/ha wordt geen negatieve invloed verwacht op 
bestaande Seveso-inrichtingen tengevolge van aanwezige populatie op wegen, andere dan 
autosnelwegen (en bijhorende op- en afritten).  Voor de verdere bespreking van de invloed 
van aanwezige populatie op de verschillende alternatieve tracés, op bestaande Seveso-
inrichtingen wordt daarom verder enkel rekening gehouden met de populatie op 
autosnelwegen en bijhorende op- en afritten. 
 
Met betrekking tot het aantal personen op autosnelwegen (inclusief bijhorende op- en 
afritten wordt het grootste aantal voertuigen (zowel personenwagens, lichte vrachtwagens 
als zware vrachtwagens) dat jaarlijks passeert nabij Seveso-inrichtingen bepaald op de 
E34, nl. ca. 33 miljoen voertuigen per jaar (of ca. 3767 voertuigen per uur).  Dit aantal geldt 
voor beide rijrichtingen samen.  Op gelijkaardige wijze als hierboven vermeld kan het 
aantal aanwezige voertuigen over een afstand van 1 km transportweg bepaald worden op 
ca. 42.  Het aantal aanwezige personen (weggebruikers) op een afstand van 1 km kan 
bijgevolg conservatief bepaald worden op ca. 56 (of ca. 6 per 100 meter).  Rekening 
houdend met een totale breedte van de weg van ca. 30 meter bedraagt de 
populatiedichtheid op 1 km traject ca. 19 pers/ha.  Aangezien deze dichtheid bepaald werd 

                                                  
11 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/verkeer_vervoer/verkeer/afstand/ 
12 Aangezien het aantal inzittenden voor lichte en zware vrachtwagens niet gekend is, wordt in dit RVR rekening 
gehouden met een zelfde aantal inzittenden als voor de personenwagens.  Dit kans als conservatief beschouwd 
worden, aangezien in (lichte en zware) vrachtwagens minder inzittenden verwacht worden. 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 19 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

op basis van het maximaal aantal voertuigpassages van alle doorgerekende alternatieve 
tracés in het verkeersmodel, zal hiermee verder rekening gehouden worden en kan deze 
dichtheid als conservatief beschouwd worden.  Voor de referentiesituatie13 (zonder 
bijkomende derde Scheldekruising) werd de personendichtheid op de autosnelweg op 
identieke wijze bepaald op ca. 16 pers/ha (of ca. 5 personen per 100 meter).  Voor alle 
beschouwde alternatieve tracés kan bijgevolg een maximale stijging opgemerkt worden 
van ca. 3 pers/ha of 1 persoon per 100 meter.  Hieruit kan reeds besloten worden dat de 
toename van het aantal weggebruikers zeer beperkt is. 
 
Het aantal bijkomende weggebruikers dat geëvalueerd dient te worden ten opzichte van 
het reeds berekende groepsrisico van Seveso-inrichtingen wordt steeds bepaald op basis 
van de lengte van het beschouwde tracé binnen de maximale effectafstand.  Dit is echter 
afhankelijk van het type ongevalscenario dat bijdraagt aan het totale groepsrisico van de 
Seveso-inrichting.  Voor ongevalscenario’s waarvan de effecten weinig beïnvloed worden 
door de windrichting (bvb gaswolkexplosies) zal het totale aantal weggebruikers bepaald 
worden binnen de maximale effectafstand rondom de beschouwde installatie.  Voor 
ongevalscenario’s waarvan de effecten wel beïnvloed worden door de windrichting (bvb 
toxische wolken) zal het totale aantal weggebruikers voor diverse windrichtingen 
afzonderlijk bepaald worden binnen de maximale effectafstand ten opzichte van de 
beschouwde installatie.  
 
Verder kan opgemerkt worden dat met betrekking tot de invloed op het groepsrisico van 
Seveso-inrichtingen tengevolge het aantal aanwezige personen (weggebruikers) op een 
nabijgelegen transportweg, enkel de open wegdelen van de tracés beschouwd worden, 
omdat voor het groepsrisico enkel uitgegaan wordt van personen in “open veld”.  Gelet op 
de beschermende eigenschappen van een tunnel worden relevante aantallen slachtoffers 
in de tunnel als gevolg van een zwaar ongeval bij een Seveso-inrichting niet verwacht. 
 
Tenslotte kan vermeld worden dat voor het bepalen van het groepsrisico (in een 
kwantitatieve risico-analyse) van een Seveso-inrichting actueel twee mogelijke 
benaderingen toegelaten zijn om het aantal personen op een transportweg te bepalen (zie 
Standaard OVR – hoofdstuk 314).  Enerzijds kan gebruik gemaakt worden van 
verkeerstellingen (zoals uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer of door de 
Federale Overheidsdienst Mobiliteit) en anderzijds kan de dichtheid op de beschouwde 
transportweg gelijk gesteld worden aan de dichtheid van het aangrenzende gebied (bvb 
agrarisch gebied, industriegebied,...).  Afhankelijk van welke benadering gekozen wordt in 
de kwantitatieve risico-analyse van een Seveso-inrichting, kan dit tot een andere impact 
leiden. 
 

                                                  
13 Het betreft de referentiesituatie ‘MASTERPLAN 2020’ (zie deel 1 van voorliggend RVR) waarbij rekening wordt 
gehouden met een wijziging van het aantal weggebruikers door het gevoerde beleid zonder rekening te houden met 
een derde Scheldekruising 
14 http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/rlbvr/bestanden-rlbvr/stovr/vr_standaard-ovr_hoofdstuk_3.pdf 
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2.2.5 Invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op nieuwe 
inrichtingen 

Geplande ontwikkelingen van (nieuwe) Seveso-inrichtingen mogen er niet toe leiden dat er 
onaanvaardbare risico’s ontstaan waar voorheen geen of aanvaardbare risico’s waren.  
Zoals voor de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande 
Seveso-inrichtingen, wordt ook hier onderscheid gemaakt tussen de open wegdelen en de 
tunneldelen. 
 
Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op nieuwe Seveso-inrichtingen 
na te gaan, worden voor elk alternatief tracé de volgende stappen doorlopen: 
 

1. De gebieden waar Seveso-inrichtingen zich in de toekomst kunnen vestigen of 
waar Seveso-inrichtingen geografisch kunnen uitbreiden worden geïnventariseerd 
binnen de maximale schadeafstand/invloedssfeer (zie Tabel 2-1 en Tabel 2-2) rond 
het betrokken tracé.  Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele bestemming 
van de gebieden rondom het beschouwde tracé, zoals vermeld op het gewestplan 
(aangeduid als ‘gebied voor vervuilende industrie’ of als ‘gebied voor 
milieubelastende industrieën’) of op een goedgekeurd RUP en/of BPA. 

2. Om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van het voorliggend plan voor 
een derde Scheldekruising op nieuwe inrichtingen zal de maximale 
schadeafstand/invloedssfeer uitgezet worden rond het beschouwde tracé.  Op deze 
manier kan nagegaan worden welke oppervlakte van de (geplande) 
bedrijventerreinen binnen deze schadeafstand/invloedssfeer gelegen is.  Hierdoor 
kunnen de weerhouden alternatieve tracé’s vergeleken worden met elkaar om na te 
gaan welk tracés het minste of meeste impact hebben. 

 
Verder wordt ter hoogte van de tunnelmond rekening gehouden met mogelijke 
overdrukeffecten als gevolg van een fysische explosie in de tunnel (zie paragraaf 2.2.1). 
 

2.2.6 Veiligheidsrisico’s tijdens bouwfase weginfrastructuur 

Tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur kunnen er risico’s ontstaan, zowel vanuit de 
bouwwerf uit naar de omliggende Seveso-inrichtingen als omgekeerd.  Hoewel dit stricto 
sensu geen onderdeel uitmaakt van een ruimtelijk veiligheidsrapport wordt het toch 
raadzaam geacht dit verder te bespreken.  In voorliggend rapport zullen deze risico’s 
kwalitatief besproken worden, zodat mogelijke risico’s en aandachtspunten aangeduid 
kunnen worden.  Voor de bespreking van deze veiligheidsrisico’s tijdens de bouwfase 
wordt enkel rekening gehouden met de bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge ongevallen op de bouwwerf 
Betreffende de mogelijke risico’s vanuit de werkzaamheden op het tracé naar de Seveso-
inrichtingen toe, zal hoofdzakelijk rekening gehouden worden met de volgende mogelijke 
invloed: 
 

1. Bij werkzaamheden aan het tracé waarbij tot op meerdere meters diep dient 
gegraven te worden, bestaat de mogelijkheid op (plaatselijke) verzakkingen (bvb 
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verzakkingen bij uitgraven van een tunnel, verzakkingen tengevolge van het falen 
van keerwanden,...).  Hierbij kunnen risico’s ontstaan naar nabijgelegen Seveso-
inrichtingen.  Voor deze risico’s worden verder de tracédelen weerhouden waarbij 
tot op meerdere meters gegraven wordt.  Het gaat hierbij om zowel de tunneldelen 
als de tracédelen die als sleuf uitgevoerd zullen worden.  Werkzaamheden aan 
open wegdelen ter hoogte van het maaiveld (egaliseren, storten van beton,...) 
worden niet relevant geacht in het kader van mogelijke risico’s naar Seveso-
inrichtingen tengevolge van verzakkingen.  Voor de risico’s tengevolge van de 
werken aan tunneldelen wordt rekening gehouden met de maximale invloedssfeer 
tengevolge van het instorten van de tunnel (zie Tabel 2-1) rond het betrokken tracé.  
De diepte van de sleuven is meestal minder diep dan bij de tunneldelen, maar 
conservatief wordt verder rekening gehouden met dezelfde invloedssfeer als voor 
de tunneldelen.  De verschillende alternatieve tracés zullen kwalitatief met elkaar 
vergeleken worden op basis van de Seveso-inrichtingen waarvan de installaties – 
welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s – gelegen zijn binnen de 
weerhouden invloedssfeer rond de tunneldelen/sleuven.  

2. Naast bovenvermelde risico’s tengevolge verzakkingen worden eveneens 
ongevallen met materiaal relevant geacht in het kader van voorliggend RVR.  
Hierbij wordt voornamelijk verwezen naar het omvallen van bouwkranen.  Om de 
verschillende alternatieve tracés met elkaar te kunnen vergelijken wordt verder 
rekening gehouden met een afstand van 100 meter vanaf het centrum van het tracé 
waarbinnen een kraan zou kunnen terechtkomen.  Hierbij worden niet enkel de 
open wegdelen weerhouden maar ook de tunneldelen/sleuven.  De verschillende 
alternatieve tracés zullen kwalitatief met elkaar vergeleken worden op basis van de 
Seveso-inrichtingen waarvan de installaties – welke relevant zijn met betrekking tot 
externe risico’s – gelegen zijn binnen de vermelde afstand van 100 meter rond het 
centrum van het beschouwde tracé. 

 
Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge aanwezigheid van bouwpersoneel 
Tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur kunnen risicoverhogingen optreden bij 
Seveso-inrichtingen doordat bijkomende personen (werfpersoneel) aanwezig kunnen zijn 
nabij deze Seveso-inrichtingen.  De impact op Seveso-inrichtingen tengevolge de 
aanwezigheid van werfpersoneel wordt besproken op basis van het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico van de Seveso-inrichtingen: 
 

1. Personen op de bouwwerf worden, vanuit de omliggende Seveso-inrichting, 
beschouwd als ‘externe personen’.  Hiervoor geldt het criterium dat deze personen 
niet blootgesteld mogen worden aan een risico dat hoger is dan 10-5/jaar (zie ook 
bijlage 2.4).  Voor Seveso-inrichtingen geldt dat deze risicocontour niet tot buiten 
de terreingrenzen mag reiken.  Bijgevolg worden verder enkel de dichtstbij gelegen 
Seveso-inrichtingen besproken t.o.v. het beschouwde tracé. De verschillende 
alternatieve tracés zullen kwalitatief met elkaar vergeleken worden op basis van het 
aantal Seveso-inrichtingen waarvan de 10-5-risicocontour tot aan/over het 
beschouwde tracé reikt. 

2. Op plaatsen van de bouwwerf waar veel personen tegelijkertijd aanwezig kunnen 
zijn, is het mogelijk dat een risicoverhoging optreedt van het groepsrisico van 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen.  Hierbij wordt voornamelijk verwezen naar de 
aanwezigheid van bvb werfketen.  Aangezien actueel onvoldoende informatie 
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beschikbaar is omtrent de aanwezigheid van personeel op de bouwwerf van de 
verschillende tracés (aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is, locatie van deze 
personen, aanwezigheidsfractie van deze personen,...) is het onmogelijk om de 
impact hiervan op het groepsrisico van Seveso-inrichtingen kwantitatief te bepalen 
of zelfs in te schatten.  Bijgevolg zullen de verschillende alternatieve tracés 
kwalitatief met elkaar vergeleken worden op basis van de ligging van de tracés 
nabij Seveso-inrichtingen.  Hierbij wordt een tracé dat doorheen een 
industriegebied met Seveso-inrichtingen loopt als negatiever beschouwd dan een 
tracé dat niet doorheen zulk een gebied loopt.  Om een uitspraak te kunnen doen 
over de impact van de verschillende tracés op de bestaande Seveso-inrichtingen 
wordt het aantal Seveso-inrichtingen welke langsheen het beschouwde tracé zijn 
gesitueerd als maatgevend beschouwd.   

 
Gelet op de beperkte beschikbare informatie over de aanwezigheid, locatie, hoeveelheid,... 
van werfpersoneel tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur in de nabijheid van 
Seveso-inrichtingen is het onmogelijk om de impact hiervan op het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico van Seveso-inrichtingen kwantitatief te bepalen of zelfs in te schatten.  
Bijgevolg kan bovenvermelde aanpak als maatgevend beschouwd worden.  Door de 
bouwheer dient voorafgaand aan het bouwen van de weginfrastructuur van het gekozen 
tracé voldoende gecommuniceerd te worden met de nabijgelegen Seveso-inrichtingen om 
de exacte risico’s te identificeren en mogelijke maatregelen te treffen om risico’s te 
voorkomen of te beperken met bterekking tot de aanwezigheid van werfpersoneel. 
 

2.2.7 Milieurisico-analyse van bestaande en nieuwe Seveso-inrichtingen 

Naast een beschrijving van de mensrisico’s (zie voorgaande paragrafen) wordt een 
bespreking gegeven met betrekking tot de impact van het plan voor een derde 
Scheldekruising op de milieurisico’s van Seveso-inrichtingen.  Doordat er tot op heden 
geen toetsingskader bestaat voor de milieurisico’s worden milieuaspecten in dit RVR enkel 
kwalitatief beschouwd.   
 
Zoals in Deel 1 vermeld volstaat actueel een effectbeoordeling op planniveau, waarbij de 
verschillende tracés met elkaar vergeleken kunnen worden.  Er is immers momenteel nog 
geen detailinformatie (op projectniveau) beschikbaar.   
 
Specfiek in het kader van voorliggend RVR met als onderwerp het plan voor een derde 
Scheldekruising worden de geplande transportwegen naar de Seveso-inrichtingen toe 
beschouwd als bijkomende externe gevarenbron.  Bijgevolg zal de impact op de 
milieurisico’s van Seveso-inrichtingen besproken worden aan de hand van mogelijke 
domino-effecten. 
 
Ter bepaling van de milieurisico-analyse wordt rekening gehouden met het falen van een 
transporteenheid op een open wegdeel of het instorten van een tunnel(deel) waarbij 
installaties van Seveso-inrichtingen die relevant zijn in het kader van milieurisico’s getroffen 
kunnen worden.   
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Impact op bestaande Seveso-inrichtingen 
Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-
inrichtingen na te gaan in het kader van milieurisico’s, wordt vooreerst nagegaan welke 
tracés aanleiding kunnen geven tot significante domino-effecten.  Hiervoor wordt verwezen 
naar paragraaf 2.2.4.1.  Voor de Seveso-inrichtingen waar significante domino-effecten 
verwacht kunnen worden, zal aangegeven worden of er door de Seveso-inrichting 
voldoende preventieve en schadebeperkende maatregelen zijn genomen om milieurisico’s 
te voorkomen en/of te beperken.  Op basis van deze bespreking wordt een evaluatie 
gemaakt betreffende de verschillende tracés. 
 
Impact op nieuwe Seveso-inrichtingen 
Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de nieuwe Seveso-
inrichtingen na te gaan in het kader van milieurisico’s, kan verwezen worden naar de 
methodiek zoals beschreven in paragraaf 2.2.5.   
 

2.3 INVLOED VAN HET PLAN VOOR EEN DERDE SCHELDEKRUISING OP BESTAANDE 

INRICHTINGEN 

2.3.1 Domino-effecten  

In de volgende paragrafen worden mogelijke domino-effecten van de verschillende tracés 
naar de bestaande Seveso-inrichtingen verder besproken.  Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds domino-effecten tengevolge van ongevallen met wegtransport op 
open wegdelen en anderzijds domino-effecten tengevolge tunnelinstorten.  Voor de 
gehanteerde methodiek wordt verwezen naar de paragraaf 2.2.4.1. 
 

2.3.1.1 Open wegdelen 

Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-
inrichtingen na te gaan, worden voor elk van de beschreven alternatieve tracés de 
bestaande Seveso-inrichtingen geïnventariseerd binnen de maximale schadeafstand (zie 
Tabel 2-2) rond het betrokken tracé.  Een weergave van deze inrichtingen op een luchtfoto 
is voor elk tracé weergegeven in de kaarten in bijlage 2.5.  In de volgende tabel zijn de 
aanwezige Seveso-inrichtingen binnen de maximale schadeafstand vermeld voor elk 
tracé15.  Hierbij werd rekening gehouden met de volgende maximale schadeafstanden: 
 

 Voor de open wegdelen welke in verbinding staan met de nieuwe tunnels wordt een 
maximale schadeafstand weerhouden van 143 meter tengevolge van een fysische 
explosie van een gastankwagen, aangezien via deze open wegdelen enkel 
samengeperste gassen met classificatiecode 1A (verstikkend) en 1O (oxiderend) 
getransporteerd mogen worden. 

 Voor de open wegdelen welke niet in verbinding staan met de nieuwe tunnels wordt 
een maximale schadeafstand weerhouden van 265 meter tengevolge van een 
gaswolkexplosie (bij het transport van een brandbaar gas) 

 

                                                  
15 Bron: http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/inrichtingen/Kaart_Seveso_Vlaanderen  (situatie dd. 5 
december 2013) 
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Tabel 2-3: Bestaande Seveso-inrichtingen binnen schadeafstand bij open wegdelen 

nr Seveso-inrichting 
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1 3M Belgium HD X X X X X X 

2 A4S (Antwerp for Storage) HD - - - - - - 

6 Alca Petroleum Company HD - - - - - - 

7 Alfred Talke Logistic Services HD - X X - - - 

8 Antwerp Bulk Terminal (ABT) HD - - - - - - 

9 ATPC HD - - - - - - 

10 Belgian Trading and Bunkering LD - - - - - - 

13 Ceca LD - - - - - - 

14 Northern Manuport HD - - - - - - 

15 Eval Europe LD - - - - - - 

16 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Zwijndrecht) 

HD - - - - - - 

17 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Antwerpen) 

HD - - X - - - 

18 Fina Antwerp Olefins - Site A HD - - - - - - 

19 Fina Antwerp Olefins - Site C HD - - - - - - 

21 Vijfde Havendok LD - - - - - - 

22 Ineos HD - - - - - - 

23 Lanxess Rubber HD - - - - - - 

24 LBC Antwerpen HD - - - - - - 

26 Marpobel LD - - - - - - 

27 Messer Belgium LD X - - X X X 

28 Mexico Natie HD - - - - - - 

29 Nippon Shokubai Europe HD - - - - - - 

30 Noord Natie Terminals HD - - - - - - 

33 PPG Coatings LD - - - - - - 

34 Praxair HD - - - - - - 

38 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
6e havendok 

HD - - - - - - 

39 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
Hansadok 

HD - - - - - - 

40 SGS Belgium LD - - - - - - 

41 Speciality Polymers Antwerp LD - - - - - - 

44 Total Belgium LD - - - - - - 

45 Total Polymers Antwerpen HD - - - X X - 

46 Total Raffinaderij Antwerpen HD - - - - - - 

48 Van Moer Cleaning & Repair HD X X X X X X 

51 Vopak Terminal Eurotank HD - - X - - - 

 
De impact van de verschillende tracés op de nabijgelegen Seveso-inrichtingen welke 
binnen de maximale schadeafstand gelegen zijn worden hierna per alternatief verder 
besproken.  Hierbij wordt enkel rekening gehouden met het mogelijke optreden van 
domino-effecten waarbij de transportweg als externe gevarenbron beschouwd wordt.  De 
impact van de verschillende tracés op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen wordt verder in dit hoofdstuk besproken. 
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2.3.1.1.1 Centrale tunnel tracé 

Binnen de maximale schadeafstand rond het Centrale tunnel tracé zijn drie Seveso-
inrichtingen gesitueerd, nl.: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 Messer Belgium (nr. 27) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 
 
3M Belgium (nr 1) 
De relevante installaties van 3M Belgium werden geïnventariseerd op basis van het 
omgevingsveiligheidsrapport dd. juni 2007 (OVR/07/06).  Hieruit is gebleken dat binnen de 
maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke 
relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De meest nabije (maar 
buiten de maximale schadeafstand) relevante installatie betreft gebouw 034 (waarbinnen 
ketelwagens en iso-containers met waterstoffluoride aanwezig kunnen zijn).  Dit gebouw is 
op ca. 360 meter gelegen van een open wegdeel van het beschouwde tracé. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij 3M Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Messer Belgium (nr 27) 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen kwantitatieve 
risico-analyse ter beschikking.  De installaties met Seveso-stoffen werden geïnventariseerd 
op basis van de kennisgeving van het bedrijf (KG/09/14, dd. oktober 2009).  Hieruit is 
gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé geen 
installaties zijn gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware 
ongevallen.  De meest nabije (maar buiten de maximale schadeafstand) relevante 
installatie betreft de opslagplaats voor tankwagens (op ca. 270 meter van het tracé).  
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Messer Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Van Moer Cleaning & Repair (nr 48) 
Van Moer Cleaning & Repair is een hoge drempel Seveso-inrichting.  De relevante 
installaties werden geïnventariseerd op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. mei 
2011 (OVR/11/08).  Hieruit is gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het 
beschouwde tracé enkel een opslagplaats voor tankcontainers gesitueerd is op ca. 205 
meter van het meest nabij gelegen open wegdeel.  Binnen de maximale schadeafstand zijn 
geen magazijnen gelegen zodat voor de vermelde opslagplaats voor tankcontainers een 
maximale schadeafstand gehanteerd kan worden van 200 meter op basis van het 
schadecriterium 160 mbar voor overdruk tengevolge van een gaswolkexplosie. Bijgevolg 
kan besloten worden dat binnen deze relevante schadeafstand geen installaties zijn 
gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen. 
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Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Van Moer Cleaning & Repair, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 

2.3.1.1.2 Meccano tracé 

Binnen de maximale schadeafstand rond het ‘Meccano’ tracé zijn drie Seveso-inrichtingen 
gesitueerd, nl.: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 Alfred Talke Logistic Services (nr. 7) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 
 
3M Belgium (nr 1) 
De relevante installaties van 3M Belgium werden geïnventariseerd op basis van het 
omgevingsveiligheidsrapport dd. juni 2007 (OVR/07/06).  Hieruit is gebleken dat binnen de 
maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke 
relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De meest nabije (maar 
buiten de maximale schadeafstand) relevante installatie betreft gebouw 034 (waarbinnen 
ketelwagens en iso-containers met waterstoffluoride aanwezig kunnen zijn).  Dit gebouw is 
op ca. 390 meter gelegen van een open wegdeel van het beschouwde tracé. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij 3M Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Alfred Talke Logistic Services (nr. 7) 
Alfred Talke Logistic Services is een hoge drempel Seveso-inrichting.  De relevante 
installaties werden geïnventariseerd op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. april 
2013 (OVR/13/11).  Hieruit is gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het 
beschouwde tracé voornamelijk de opslagmagazijnen gesitueerd zijn welke relevant zijn in 
het kader van het extern risico op zware ongevallen.  Deze installaties zijn enkel gesitueerd 
binnen de maximale schadeafstand voor overdruk tengevolge van een gaswolkexplosie.  
Dit effect is uitsluitend gekoppeld aan het transport van brandbare gassen.  Deze 
brandbare gassen mogen echter niet doorheen de nieuwe tunnels van het beschouwde 
tracé vervoerd worden, alsook niet langs open wegdelen van het tracé welke verbonden 
zijn met deze tunnels.  Het al dan niet uitvoeren van het beschouwde tracé heeft bijgevolg 
geen invloed op het transport van brandbare gassen langsheen de E34 ter hoogte van 
Alfred Talke Logistic Services .  Bijgevolg is dit transport niet relevant in het kader van de 
scope van dit RVR waarbij de impact van de alternatieve tracés op de nabijgelegen 
Seveso-inrichtingen besproken worden, en wordt dit verder niet weerhouden. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Alfred Talke Logistic Services, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
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Van Moer Cleaning & Repair (nr 48) 
Van Moer Cleaning & Repair is een hoge drempel Seveso-inrichting.  De relevante 
installaties werden geïnventariseerd op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. mei 
2011 (OVR/11/08).  Hieruit is gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het 
beschouwde tracé enkel een opslagplaats voor tankcontainers gesitueerd is op ca. 145 
meter van het meest nabij gelegen open wegdeel.  Het betreft hier de op- en afrit ter 
hoogte van de Keetberglaan van/naar de E34.  Aangezien deze wegdelen verbonden zijn 
met de nieuwe tunneldelen van het tracé, wordt op deze op- en afrit geen transport van 
brandgevaarlijke gassen toegelaten.  De kortste afstand van de relevante installaties naar 
de E34 bedraagt ca. 205 meter.  Op deze wegdelen is wel transport van brandgevaarlijke 
gassen toegelaten.  Binnen de maximale schadeafstand van het beschouwde tracé zijn 
geen magazijnen gelegen, zodat voor de vermelde opslagplaats voor tankcontainers een 
maximale schadeafstand gehanteerd kan worden van 200 meter op basis van het 
schadecriterium 160 mbar voor overdruk tengevolge van een gaswolkexplosie, geldend 
vanaf de wegdelen van de E34.  Voor de wegdelen van de op- en afrit gelden een 
maximale schadeafstand van 105 meter voor overdruk tengevolge van een fysische 
explosie van transport met samengeperste gassen.  Bijgevolg kan besloten worden dat 
binnen deze vermelde schadeafstanden ten opzichte van de meest nabije open wegdelen 
van het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke relevant zijn in het kader 
van het extern risico op zware ongevallen. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Van Moer Cleaning & Repair, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 

2.3.1.1.3 Meccano 1 tracé 

Binnen de maximale schadeafstand rond het tracé ‘Meccano 1’ zijn vijf Seveso-inrichtingen 
gesitueerd, nl.: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 Alfred Talke Logistic Services (nr. 7) 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 

 Vopak Terminal Eurotank (nr. 51) 
 
3M Belgium (nr 1) 
De relevante installaties van 3M Belgium werden geïnventariseerd op basis van het 
omgevingsveiligheidsrapport dd. juni 2007 (OVR/07/06).  Hieruit is gebleken dat binnen de 
maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke 
relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De meest nabije (maar 
buiten de maximale schadeafstand) relevante installatie betreft gebouw 034 (waarbinnen 
ketelwagens en iso-containers met waterstoffluoride aanwezig kunnen zijn).  Dit gebouw is 
op ca. 390 meter gelegen van een open wegdeel van het beschouwde tracé. 
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Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij 3M Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Alfred Talke Logistic Services (nr. 7) 
Alfred Talke Logistic Services is een hoge drempel Seveso-inrichting.  De relevante 
installaties werden geïnventariseerd op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. april 
2013 (OVR/13/11).  Hieruit is gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het 
beschouwde tracé voornamelijk de opslagmagazijnen gesitueerd zijn welke relevant zijn in 
het kader van het extern risico op zware ongevallen.  Deze installaties zijn enkel gesitueerd 
binnen de maximale schadeafstand voor overdruk tengevolge van een gaswolkexplosie.  
Dit effect is uitsluitend gekoppeld aan het transport van brandbare gassen.  Deze 
brandbare gassen mogen echter niet doorheen de nieuwe tunnels van het beschouwde 
tracé vervoerd worden, alsook niet langs open wegdelen van het tracé welke verbonden 
zijn met deze tunnels.  Het al dan niet uitvoeren van het beschouwde tracé heeft bijgevolg 
geen invloed op het transport van brandbare gassen langsheen de E34 ter hoogte van 
Alfred Talke Logistic Services .  Bijgevolg is dit transport niet relevant in het kader van de 
scope van dit RVR waarbij de impact van de alternatieve tracés op de nabijgelegen 
Seveso-inrichtingen besproken worden, en wordt dit verder niet weerhouden. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Alfred Talke Logistic Services, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17) 
De relevante installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical werden geïnventariseerd 
op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. augustus 2013 (OVR/13/29).  De 
relevante installaties die binnen de maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé 
gesitueerd zijn en welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware 
ongevallen, betreffen: 
 

 Twee opslagtanks voor aardolie (OM-S303 en OM-S304) 

 Zes bovengrondse transportleidingen voor het vervoer van LPG, butaan, propaan 
en ethyleen 

 
Er zijn geen magazijnen gesitueerd binnen de maximale schadeafstand rond het 
beschouwde tracé.  Bovendien mogen over de open wegdelen van het beschouwde tracé 
geen brandbare gassen vervoerd worden, rekening houdend met de uitvoering van de 
nieuwe tunnels (conform tunnelcategorie C) die aansluiten op deze wegdelen.  Voor de 
bovenvermelde installaties kan bijgevolg een maximale schadeafstand weerhouden 
worden van 105 meter voor overdruk tengevolge van een fysische explosie o.b.v. het 
schadecriterium 160 mbar en van 85 meter voor warmtestraling tengevolge een plasbrand 
(zie Tabel 2-2).   
 
Hierna wordt de invloed van het beschouwde tracé op de vermelde installaties besproken, 
rekening houdend met de bepaling uit bijlage 2-1 en bijlage 2-2. Voor de berekeningen van 
de kans op voorkomen wordt verwezen naar bijlage 2-3.  Uit de berekeningen van de kans 
op voorkomen kan het volgende besloten worden:  
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 Opslagtank OM-S303 is op ca. 87 meter van een open wegdeel gesitueerd.  
Bijgevolg kan deze opslagtank enkel beschadigd worden door overdruk tengevolge 
van een fysische explosie.  De kans dat dit gebeurt werd bepaald op 8,7 10-8/jaar.   

 Opslagtank OM-S304 is op ca. 75 meter van een open wegdeel gesitueerd.  
Bijgevolg kan deze opslagtank beschadigd worden zowel door overdruk tengevolge 
van een fysische explosie als door warmtestraling tengevolge van een plasbrand.  
De kans op schade werd bepaald op 2,0 10-7/jaar.   

 De kans dat de ethyleenleiding thv de Scheldelaan blootgesteld wordt aan 
warmtestraling of overdruk werd bepaald op 1,7 10-4/jaar.  Aangezien deze leiding 
tevens binnen de maximale invloedssfeer tengevolge tunnelinstorten is gelegen 
(zie paragraaf 2.3.1.2.3), werd bij de bepaling van deze kans eveneens hiermee 
rekening gehouden. 

 De kans dat de overige leidingen blootgesteld worden aan warmtestraling of 
overdruk werd bepaald op 1,4 10-5/jaar.   

 
In het omgevingsveiligheidsrapport van ExxonMobil Petroleum & Chemical dd. augustus 
2013 (OVR/13/29) wordt vermeld dat kleine en middelgrote lekken aan de opslagtanks OM-
S303 en OM-S304 geen aanleiding geven tot relevante zware ongevallen (met effecten tot 
buiten de terreingrens).  De relevante faalfrequentie van deze opslagtanks bedraagt 
bijgevolg 2,3 10-4/jaar.  Rekening houdend met de bovenvermelde kans op schade aan 
deze opslagtanks tengevolge een ongeval op de transportweg (8,7 10-8/jaar à 2,0 10-7/jaar) 
kan de bijdrage verwaarloosbaar geacht worden. 
 
De totale faalfrequentie voor een bovengrondse leiding bedraagt 4,72 10-7 L/D (/jaar) 
volgens het Handboek Faalfrequenties 2009, waarbij L de lengte van de leiding weergeeft 
en D de diameter.  Rekening houdend met de lengte van een leiding welke binnen de 
maximale schadeafstand is gelegen en een representatieve diameter van 200 mm voor de 
ethyleenleiding langsheen de Scheldelaan en van 150 mm voor de overige leidingen, kan 
de algemene faalfrequentie van de leidingen bepaald worden op 4,4 10-4/jaar voor de 
ethyleenleiding langsheen de Scheldelaan en op 1,0 10-3/jaar voor de overige leidingen.  
Rekening houdend met de bovenvermelde kans op schade aan de ethyleenleiding 
tengevolge een ongeval op de transportweg (1,7 10-4/jaar) kan besloten worden dat de 
bijdrage meer dan 10% (ca. 38%) bedraagt van de faalfrequentie van de leidingen.  
Bijgevolg kan deze bijdrage als significant beschouwd worden.  Rekening houdend met de 
bovenvermelde kans op schade aan de overige leidingen tengevolge een ongeval op de 
transportweg (1,4 10-5/jaar) kan besloten worden dat de bijdrage minder dan 10% (ca. 1%) 
bedraagt van de faalfrequentie van deze leidingen.  Bijgevolg kan deze bijdrage als niet 
significant beschouwd worden.   
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval bij 
ExxonMobil Petroleum & Chemical, welke beschouwd kan worden als domino-effect.  
Hierbij werd echter aangetoond dat de kans dat dit gebeurt niet significant bijdraagt aan de 
generieke faalfrequentie van de meeste beschouwde installaties van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Enkel ten opzichte van de beschouwde ethyleenleiding wordt een 
significante impact verwacht. 
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Bijkomend kan vermeld worden dat het beschouwde tracé enkele bovengrondse leidingen 
van ExxonMobil Petroleum & Chemical kruist.  Dit kan invloed hebben op de 
bedrijfsvoering van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, 
dient op voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   
 
Van Moer Cleaning & Repair (nr 48) 
Van Moer Cleaning & Repair is een hoge drempel Seveso-inrichting.  De relevante 
installaties werden geïnventariseerd op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. mei 
2011 (OVR/11/08).  Hieruit is gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het 
beschouwde tracé enkel een opslagplaats voor tankcontainers gesitueerd is op ca. 145 
meter van het meest nabij gelegen open wegdeel.  Het betreft hier de op- en afrit ter 
hoogte van de Keetberglaan van/naar de E34.  Aangezien deze wegdelen verbonden zijn 
met de nieuwe tunneldelen van het tracé, wordt op deze op- en afrit geen transport van 
brandgevaarlijke gassen toegelaten.  De kortste afstand van de relevante installaties naar 
de E34 bedraagt ca. 205 meter.  Op deze wegdelen is wel transport van brandgevaarlijke 
gassen toegelaten.  Binnen de maximale schadeafstand van het beschouwde tracé zijn 
geen magazijnen gelegen, zodat voor de vermelde opslagplaats voor tankcontainers een 
maximale schadeafstand gehanteerd kan worden van 200 meter op basis van het 
schadecriterium 160 mbar voor overdruk tengevolge van een gaswolkexplosie, geldend 
vanaf de wegdelen van de E34.  Voor de wegdelen van de op- en afrit gelden een 
maximale schadeafstand van 105 meter voor overdruk tengevolge van een fysische 
explosie van transport met samengeperste gassen.  Bijgevolg kan besloten worden dat 
binnen deze vermelde schadeafstanden ten opzichte van de meest nabije open wegdelen 
van het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke relevant zijn in het kader 
van het extern risico op zware ongevallen. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Van Moer Cleaning & Repair, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Vopak Terminal Eurotank (nr. 51) 
Voor de terminal van Vopak Terminal Eurotank ter hoogte van de Industrieweg te 
Antwerpen werd in december 2011 een omgevingsveiligheidsrapport (OVR/11/23) 
opgemaakt.  Op basis van dit veiligheidsrapport is gebleken dat binnen de maximale 
schadeafstand rond het beschouwde tracé enkele installaties zijn gesitueerd die relevant 
zijn met betrekking tot externe mensrisico’s.  Binnen de maximale schadeafstand zijn 
echter geen magazijnen gelegen zodat voor de vermelde installaties een maximale 
schadeafstand gehanteerd kan worden van 105 meter op basis van het schadecriterium 
160 mbar voor overdruk tengevolge van een fysische explosie. Binnen deze relevante 
schadeafstand zijn twee opslagtanks (voor de opslag van ruwe aardolie) relevant in het 
kader van het risico op zware ongevallen alsook een bovengrondse leiding voor overslag 
van en naar deze opslagtanks.  Deze twee opslagtanks zijn echter gesitueerd op de locatie 
waar het op- en afrittencomplex van het beschouwde tracé nabij de Scheldelaan wordt 
gepland.  Door het uitvoeren van dit tracé zouden bijgevolg deze twee opslagtanks en de 
bijhorende bovengrondse leiding moeten verdwijnen.  Hierdoor zou er geen risico meer zijn 
tengevolge van een ongeval op het tracé naar deze opslagtanks.  De manier waarop dit 
dient te gebeuren en de gevolgen hiervan op de bedrijfsvoering van Vopak Terminal 
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Eurotank maakt geen onderdeel uit van voorliggend RVR.  In dit RVR wordt enkel 
uitgegaan van de situatie waarbij het beschouwde tracé mogelijks wordt uitgevoerd. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Vopak Terminal Eurotank, welke beschouwd kan worden als domino-effect, op 
voorwaarde dat de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank komen te vervallen of buiten 
de schadeafstand van de transportweg worden geplaatst.   
 

2.3.1.1.4 Oosterweel noord tracé 

Binnen de maximale schadeafstand rond het tracé ‘Oosterweel noord’ zijn vier Seveso-
inrichtingen gesitueerd, nl.: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 Messer Belgium (nr. 27) 

 Total Polymers Antwerpen (nr. 45) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 
 
3M Belgium (nr 1) 
De relevante installaties van 3M Belgium werden geïnventariseerd op basis van het 
omgevingsveiligheidsrapport dd. juni 2007 (OVR/07/06).  Hieruit is gebleken dat binnen de 
maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke 
relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De meest nabije (maar 
buiten de maximale schadeafstand) relevante installatie betreft gebouw 034 (waarbinnen 
ketelwagens en iso-containers met waterstoffluoride aanwezig kunnen zijn).  Dit gebouw is 
op ca. 360 meter gelegen van een open wegdeel van het beschouwde tracé. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij 3M Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Messer Belgium (nr 27) 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen kwantitatieve 
risico-analyse ter beschikking.  De installaties met Seveso-stoffen werden geïnventariseerd 
op basis van de kennisgeving van het bedrijf (KG/09/14, dd. oktober 2009).  Hieruit is 
gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé geen 
installaties zijn gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware 
ongevallen.  De meest nabije (maar buiten de maximale schadeafstand) relevante 
installatie betreft de opslagplaats voor tankwagens (op ca. 270 meter van het tracé).  
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Messer Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Total Polymers Antwerpen (nr 45) 
De relevante installaties van Total Polymers Antwerpen werden geïnventariseerd op basis 
van het omgevingsveiligheidsrapport dd. december 2012 (OVR/13/02).  Hieruit is gebleken 
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dat binnen de maximale schadeafstand rond de hoofdtransportweg van het beschouwde 
tracé geen installaties gesitueerd zijn welke relevant zijn in het kader van het extern risico 
op zware ongevallen.   
 
Om het op- en afrittencomplex van het beschouwde tracé ter hoogte van de 
Oosterweelsteenweg aan te kunnen leggen, dient de Scheldelaan gedeeltelijk verlegd te 
worden.  In het kader van dit RVR wordt dit gedeelte van de Scheldelaan mee beschouwd 
als ‘nieuwe’ weginfrastructuur.  Binnen de maximale schadeafstand rond dit gedeelte van 
de Scheldelaan zijn enkel een aardgasleiding (op ca. 120 meter van het tracé) en een 
ethyleenleiding (op ca. 150 meter van het tracé) van Total Polymers Antwerpen gesitueerd.  
Voor deze leidingen geldt een schadecriterium van 8 kW/m² voor warmtestraling en van 
160 mbar voor overdruk.  Rekening houdend met de maximale schadeafstanden zoals 
vermeld in Tabel 2-2 kan aan de leidingen enkel schade berokkend worden tengevolge een 
gaswolkexplosie (schadeafstand 200 meter).  Voor de aardgasleiding kan bovendien een 
fakkelbrand (schadeafstand 140 meter) aanleiding geven tot schade.  Deze beide effecten 
zijn uitsluitend gekoppeld aan het transport van brandbare gassen.  Deze brandbare 
gassen mogen echter niet doorheen de nieuwe tunnels van het beschouwde tracé vervoerd 
worden, alsook niet langs open wegdelen van het tracé welke verbonden zijn met deze 
tunnels.  Het al dan niet uitvoeren van het beschouwde tracé heeft bijgevolg geen invloed 
op het transport van brandbare gassen langsheen de Scheldelaan ter hoogte van Total 
Polymers Antwerpen.  Bijgevolg is dit transport niet relevant in het kader van de scope van 
dit RVR waarbij de impact van de alternatieve tracés op de nabijgelegen Seveso-
inrichtingen besproken worden, en wordt dit verder niet weerhouden. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Total Polymers Antwerpen, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Van Moer Cleaning & Repair (nr 48) 
Van Moer Cleaning & Repair is een hoge drempel Seveso-inrichting.  De relevante 
installaties werden geïnventariseerd op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. mei 
2011 (OVR/11/08).  Hieruit is gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het 
beschouwde tracé enkel een opslagplaats voor tankcontainers gesitueerd is op ca. 205 
meter van het meest nabij gelegen open wegdeel.  Binnen de maximale schadeafstand zijn 
geen magazijnen gelegen zodat voor de vermelde opslagplaats voor tankcontainers een 
maximale schadeafstand gehanteerd kan worden van 200 meter op basis van het 
schadecriterium 160 mbar voor overdruk tengevolge van een gaswolkexplosie. Bijgevolg 
kan besloten worden dat binnen deze relevante schadeafstand geen installaties zijn 
gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Van Moer Cleaning & Repair, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 

2.3.1.1.5 Oosterweel tracé 

Binnen de maximale schadeafstand rond het tracé ‘Oosterweel’ zijn vier Seveso-
inrichtingen gesitueerd, nl.: 
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 3M Belgium (nr. 1) 

 Messer Belgium (nr. 27) 

 Total Polymers Antwerpen (nr. 45) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 
 
3M Belgium (nr 1) 
De relevante installaties van 3M Belgium werden geïnventariseerd op basis van het 
omgevingsveiligheidsrapport dd. juni 2007 (OVR/07/06).  Hieruit is gebleken dat binnen de 
maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke 
relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De meest nabije (maar 
buiten de maximale schadeafstand) relevante installatie betreft gebouw 034 (waarbinnen 
ketelwagens en iso-containers met waterstoffluoride aanwezig kunnen zijn).  Dit gebouw is 
op ca. 360 meter gelegen van een open wegdeel van het beschouwde tracé. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij 3M Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Messer Belgium (nr 27) 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen kwantitatieve 
risico-analyse ter beschikking.  De installaties met Seveso-stoffen werden geïnventariseerd 
op basis van de kennisgeving van het bedrijf (KG/09/14, dd. oktober 2009).  Hieruit is 
gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé geen 
installaties zijn gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware 
ongevallen.  De meest nabije (maar buiten de maximale schadeafstand) relevante 
installatie betreft de opslagplaats voor tankwagens (op ca. 270 meter van het tracé).  
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Messer Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Total Polymers Antwerpen (nr 45) 
De relevante installaties van Total Polymers Antwerpen werden geïnventariseerd op basis 
van het omgevingsveiligheidsrapport dd. december 2012 (OVR/13/02).  Hieruit is gebleken 
dat binnen de maximale schadeafstand rond de hoofdtransportweg van het beschouwde 
tracé geen installaties gesitueerd zijn welke relevant zijn in het kader van het extern risico 
op zware ongevallen.   
 
Om het op- en afrittencomplex van het beschouwde tracé ter hoogte van de 
Oosterweelsteenweg aan te kunnen leggen, dient de Scheldelaan gedeeltelijk verlegd te 
worden.  In het kader van dit RVR wordt dit gedeelte van de Scheldelaan mee beschouwd 
als ‘nieuwe’ weginfrastructuur.  Binnen de maximale schadeafstand rond dit gedeelte van 
de Scheldelaan zijn enkel een aardgasleiding (op ca. 120 meter van het tracé) en een 
ethyleenleiding (op ca. 150 meter van het tracé) van Total Polymers Antwerpen gesitueerd.  
Voor deze leidingen geldt een schadecriterium van 8 kW/m² voor warmtestraling en van 
160 mbar voor overdruk.  Rekening houdend met de maximale schadeafstanden zoals 
vermeld in Tabel 2-2 kan aan de leidingen enkel schade berokkend worden tengevolge een 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 34 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

gaswolkexplosie (schadeafstand 200 meter).  Voor de aardgasleiding kan bovendien een 
fakkelbrand (schadeafstand 140 meter) aanleiding geven tot schade.  Deze beide effecten 
zijn uitsluitend gekoppeld aan het transport van brandbare gassen.  Deze brandbare 
gassen mogen echter niet doorheen de nieuwe tunnels van het beschouwde tracé vervoerd 
worden, alsook niet langs open wegdelen van het tracé welke verbonden zijn met deze 
tunnels.  Het al dan niet uitvoeren van het beschouwde tracé heeft bijgevolg geen invloed 
op het transport van brandbare gassen langsheen de Scheldelaan ter hoogte van Total 
Polymers Antwerpen.  Bijgevolg is dit transport niet relevant in het kader van de scope van 
dit RVR waarbij de impact van de alternatieve tracés op de nabijgelegen Seveso-
inrichtingen besproken worden, en wordt dit verder niet weerhouden. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Total Polymers Antwerpen, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Van Moer Cleaning & Repair (nr 48) 
Van Moer Cleaning & Repair is een hoge drempel Seveso-inrichting.  De relevante 
installaties werden geïnventariseerd op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. mei 
2011 (OVR/11/08).  Hieruit is gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het 
beschouwde tracé enkel een opslagplaats voor tankcontainers gesitueerd is op ca. 205 
meter van het meest nabij gelegen open wegdeel.  Binnen de maximale schadeafstand zijn 
geen magazijnen gelegen zodat voor de vermelde opslagplaats voor tankcontainers een 
maximale schadeafstand gehanteerd kan worden van 200 meter op basis van het 
schadecriterium 160 mbar voor overdruk tengevolge van een gaswolkexplosie. Bijgevolg 
kan besloten worden dat binnen deze relevante schadeafstand geen installaties zijn 
gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Van Moer Cleaning & Repair, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 

2.3.1.1.6 Tracé met extra kruising thv Kennedytunnel 

Binnen de maximale schadeafstand rond het tracé met extra kruising thv Kennedytunnel 
zijn drie Seveso-inrichtingen gesitueerd, nl.: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 Messer Belgium (nr. 27) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 
 
3M Belgium (nr 1) 
De relevante installaties van 3M Belgium werden geïnventariseerd op basis van het 
omgevingsveiligheidsrapport dd. juni 2007 (OVR/07/06).  Hieruit is gebleken dat binnen de 
maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke 
relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De meest nabije (maar 
buiten de maximale schadeafstand) relevante installatie betreft gebouw 034 (waarbinnen 
ketelwagens en iso-containers met waterstoffluoride aanwezig kunnen zijn).  Dit gebouw is 
op ca. 360 meter gelegen van een open wegdeel van het beschouwde tracé. 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 35 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij 3M Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Messer Belgium (nr 27) 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen kwantitatieve 
risico-analyse ter beschikking.  De installaties met Seveso-stoffen werden geïnventariseerd 
op basis van de kennisgeving van het bedrijf (KG/09/14, dd. oktober 2009).  Hieruit is 
gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het beschouwde tracé geen 
installaties zijn gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware 
ongevallen.  De meest nabije (maar buiten de maximale schadeafstand) relevante 
installatie betreft de opslagplaats voor tankwagens (op ca. 270 meter van het tracé).  
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Messer Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Van Moer Cleaning & Repair (nr 48) 
Van Moer Cleaning & Repair is een hoge drempel Seveso-inrichting.  De relevante 
installaties werden geïnventariseerd op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. mei 
2011 (OVR/11/08).  Hieruit is gebleken dat binnen de maximale schadeafstand rond het 
beschouwde tracé enkel een opslagplaats voor tankcontainers gesitueerd is op ca. 205 
meter van het meest nabij gelegen open wegdeel.  Binnen de maximale schadeafstand zijn 
geen magazijnen gelegen zodat voor de vermelde opslagplaats voor tankcontainers een 
maximale schadeafstand gehanteerd kan worden van 200 meter op basis van het 
schadecriterium 160 mbar voor overdruk tengevolge van een gaswolkexplosie. Bijgevolg 
kan besloten worden dat binnen deze relevante schadeafstand geen installaties zijn 
gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij Van Moer Cleaning & Repair, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 

2.3.1.2 Tunnels 

Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-
inrichtingen na te gaan tengevolge van het instorten van een tunnel, worden voor elk van 
de beschreven alternatieve tracés de bestaande Seveso-inrichtingen geïnventariseerd 
binnen de maximale invloedssfeer rond het betrokken tracé.  Een weergave van deze 
inrichtingen op een luchtfoto is voor elk tracé weergegeven in de kaarten in bijlage 2.5.  In 
de volgende tabel zijn de aanwezige Seveso-inrichtingen binnen de maximale 
invloedssfeer vermeld voor elk tracé16.  Hierbij wordt opgemerkt dat explosies binnen de 
tunnel overdrukeffecten kunnen geven ter hoogte van de tunnelmonden.  Op basis van het 

                                                  
16 Bron: http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/inrichtingen/Kaart_Seveso_Vlaanderen (Situatie dd. 5 
december 2013) 
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TNO-rapport PML 1999-C9017 kan besloten worden dat de gegenereerde overdruk bij een 
explosie in een tunnel, zich min of meer onverzwakt voortplant door de tunnelbuis.  Pas als 
de overdruk het tunneleinde bereikt, kan deze ruimtelijk expanderen en in sterkte afnemen.  
Bijgevolg kan bij een explosie in een tunnel de schadeafstand voor fysische explosie (zie 
Tabel 2-2) weerhouden worden ter hoogte van de tunnelmond.  Dit fenomeen werd mee 
beschouwd bij de open wegdelen (zie paragraaf 2.3.1.1). 
 
Tabel 2-4: Bestaande Seveso-inrichtingen binnen invloedssfeer bij tunnelinstorten 
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1 3M Belgium HD - X X - - - 

2 A4S (Antwerp for Storage) HD - - - - - - 

6 Alca Petroleum Company HD - - - - - - 

7 Alfred Talke Logistic Services HD - - - - - - 

8 Antwerp Bulk Terminal (ABT) HD - - - - - - 

9 ATPC HD - - - - - - 

10 Belgian Trading and Bunkering LD - - - - - - 

13 Ceca LD - - - - - - 

14 Northern Manuport HD - - - - - - 

15 Eval Europe LD - - - - - - 

16 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Zwijndrecht) 

HD - X X - - - 

17 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Antwerpen) 

HD - X X - - - 

18 Fina Antwerp Olefins - Site A HD - - - - - - 

19 Fina Antwerp Olefins - Site C HD - - - - - - 

21 Vijfde Havendok LD - - - - - - 

22 Ineos HD - - - - - - 

23 Lanxess Rubber HD - X X - - - 

24 LBC Antwerpen HD - - - X - - 

26 Marpobel LD - - - - - - 

27 Messer Belgium LD - - - - - - 

28 Mexico Natie HD - - - - - - 

29 Nippon Shokubai Europe HD - - - - - - 

30 Noord Natie Terminals HD - - - - - - 

33 PPG Coatings LD - - - - - - 

34 Praxair HD - - - - - - 

38 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
6e havendok 

HD - - - - - - 

39 
Sea-Tank Terminal Antwerp – 
Hansadok 

HD - X - - - - 

40 SGS Belgium LD - X - - - - 

41 Speciality Polymers Antwerp LD - - - - - - 

44 Total Belgium LD - - - - - - 

45 Total Polymers Antwerpen HD - - - X X - 

46 Total Raffinaderij Antwerpen HD - - - - - - 

48 Van Moer Cleaning & Repair HD - - - - - - 

51 Vopak Terminal Eurotank HD - - - - - - 

                                                  
17 “Advies inzake de lengte van een open deel in een tunnel met betrekking tot beperking van explosieschade”, TNO-
rapport PML 1999-C90, oktober 1999 
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De impact van de verschillende tracés op de nabijgelegen Seveso-inrichtingen welke 
binnen de maximale invloedssfeer gelegen zijn worden hierna per alternatief verder 
besproken. 
 

2.3.1.2.1 Centrale tunnel tracé 

Binnen de maximale invloedssfeer rond het Centrale tunnel tracé zijn geen Seveso-
inrichtingen gesitueerd.  Bijgevolg kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar ongeval bij 
een nabijgelegen Seveso-inrichting, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 

2.3.1.2.2 Meccano tracé 

Binnen de maximale invloedssfeer rond het tracé ‘Meccano’ zijn zes Seveso-inrichtingen 
gesitueerd, nl.: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr. 16) 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Lanxess Rubber (nr. 23) 

 Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok (nr. 39) 

 SGS Belgium (nr. 40) 
 
3M Belgium (nr 1) 
De relevante installaties van 3M Belgium werden geïnventariseerd op basis van het 
omgevingsveiligheidsrapport dd. juni 2007 (OVR/07/06).  Hieruit is gebleken dat binnen de 
maximale invloedssfeer rond het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke 
relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De meest nabije 
relevante installaties betreffen gebouw 002 (voor de opslag van stukgoederen) en de 
opslag van iso-containers met vinylideenfluoride en methylamine ten zuidzuidwesten van 
gebouw 003.  Deze installaties zijn op meer dan 470 meter gelegen van een tunneldeel van 
het beschouwde tracé. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé niet verwacht wordt aanleiding te zullen geven tot 
een zwaar ongeval bij 3M Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 16) 
De relevante installaties van ExxonMobil te Zwijndrecht werden geïnventariseerd op basis 
van het SWA-veiligheidsrapport dd. december 2006.  Hieruit is gebleken dat binnen de 
maximale invloedssfeer rond het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke 
relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De meest nabije 
relevante installaties betreffen de opslag van butaan en de opslag en verlading van 
isobutyleen.  Deze installaties zijn op meer dan 260 meter gelegen van een tunneldeel van 
het beschouwde tracé. 
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Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé niet verwacht wordt aanleiding te zullen geven tot 
een zwaar ongeval bij ExxonMobil Petroleum & Chemical, welke beschouwd kan worden 
als domino-effect.   
 
ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17) 
De relevante installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical werden geïnventariseerd 
op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. augustus 2013 (OVR/13/29).  Hieruit is 
gebleken dat binnen de maximale invloedssfeer rond het beschouwde tracé acht 
bovengrondse leidingen (voor het vervoer van LPG, butaan, propaan, waterstof, zuurstof) 
gesitueerd zijn, alsook twee opslagtanks (OM-S101 en OM-S104) voor de opslag van 
benzine.  Verder zijn er geen installaties gesitueerd binnen de maximale invloedssfeer rond 
het beschouwde tracé welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware 
ongevallen.  De opslagtanks zijn op ca. 50 meter van het meest nabije tunneldeel 
gesitueerd.  De vermelde leidingen kruisen het tunneldeel en/of lopen er parallel (met de 
Polderdijkweg) mee.  De opslagtanks OM-S101 en OM-S104 werden in OVR/13/29 
geselecteerd op basis van het subselectiesysteem, maar geven geen aanleiding tot 
relevante zware ongevallen (met effecten tot buiten de terreingrens).  Bijgevolg worden 
deze opslagtanks verder niet als relevant beschouwd. 
 
Hierna wordt de invloed van het beschouwde tracé op de vermelde installaties besproken, 
rekening houdend met de bepaling uit bijlage 2-1 en bijlage 2-2. Voor de berekeningen van 
de kans op voorkomen wordt verwezen naar bijlage 2-3.  Uit deze berekeningen kan 
besloten worden dat de kans op het instorten van de tunnel (tengevolge een fysische 
explosie of een brand) 3,8 10-4/jaar bedraagt.   
 
De totale faalfrequentie voor een bovengrondse leiding bedraagt 4,72 10-7 L/D (/jaar) 
volgens het Handboek Faalfrequenties 2009, waarbij L de lengte van de leiding weergeeft 
en D de diameter.  Rekening houdend met een minimale lengte van een leiding van 400 
meter welke binnen de maximale invloedssfeer is gelegen en een representatieve diameter 
van 150 mm voor de leidingen, kan de algemene faalfrequentie van de leidingen bepaald 
worden op 1,26 10-3/jaar.  Rekening houdend met de bovenvermelde kans op instorten van 
een tunneldeel (3,8 10-4/jaar) kan besloten worden dat de bijdrage meer dan 10% (ca. 
30%) bedraagt van de faalfrequentie van de leidingen.  Bijgevolg kan deze bijdrage als 
significant beschouwd worden.   
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval bij 
ExxonMobil Petroleum & Chemical, welke beschouwd kan worden als domino-effect.  
Hierbij werd aangetoond dat de kans dat dit gebeurt significant bijdraagt aan de generieke 
faalfrequentie van de beschouwde installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical.   
 
Lanxess Rubber (nr 23) 
De relevante installaties van Lanxess Rubber werden geïnventariseerd op basis van het 
SWA-veiligheidsrapport dd. 2008.  Hieruit is gebleken dat binnen de maximale 
invloedssfeer rond het beschouwde tracé acht relevante installaties gesitueerd zijn.  Het 
betreft: 

 Twee sferen met tot vloeistof verdichte gassen 
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 Vier opslagtanks voor isopreen 

 Een opslagtank voor methylchloride 

 De verlaadplaats voor spoorwagons voor methylchloride 
 
Hierna wordt de invloed van het beschouwde tracé op de vermelde installaties besproken, 
rekening houdend met de bepaling uit bijlage 2-1 en bijlage 2-2. Voor de berekeningen van 
de kans op voorkomen wordt verwezen naar bijlage 2-3.  Uit deze berekeningen kan 
besloten worden dat de kans op het instorten van de tunnel (tengevolge een fysische 
explosie of een brand) 3,8 10-4/jaar bedraagt.  Gelet op de generieke faalfrequentie voor 
opslagtanks onder druk (1,48 10-5/jaar) bedraagt de procentuele bijdrage van het instorten 
van de tunnel meer dan 10% van de generieke faalfrequentie van de vermelde installaties.  
Bijgevolg kan deze bijdrage als significant beschouwd worden.   
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval bij 
Lanxess Rubber, welke beschouwd kan worden als domino-effect.  Hierbij werd 
aangetoond dat de kans dat dit gebeurt significant bijdraagt aan de generieke 
faalfrequentie van de beschouwde installaties van Lanxess Rubber.   
 
Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok (nr 39) 
De relevante installaties van Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok werden 
geïnventariseerd op basis van het SWA-veiligheidsrapport dd. juni 2012.  Hieruit is 
gebleken dat binnen de maximale invloedssfeer rond het beschouwde tracé twee relevante 
installaties gesitueerd zijn.  Het betreft twee atmosferische opslagtanks (T1002 en T1004) 
voor de bulkopslag van brandgevaarlijke producten.  De kortste afstand van een 
opslagtank tot het centrum van het beschouwde tracé bedraagt ca. 38 meter.   
 
Hierna wordt de invloed van het beschouwde tracé op de vermelde installaties besproken, 
rekening houdend met de bepaling uit bijlage 2-1 en bijlage 2-2. Voor de berekeningen van 
de kans op voorkomen wordt verwezen naar bijlage 2-3.  Uit deze berekeningen kan 
besloten worden dat de kans op het instorten van de tunnel (tengevolge een fysische 
explosie of een brand) 3,8 10-4/jaar bedraagt.  Gelet op de generieke faalfrequentie voor 
atmosferische opslagtanks (2,85 10-3/jaar) bedraagt de procentuele bijdrage van het 
instorten van de tunnel meer dan 10% (ca. 13%) van de generieke faalfrequentie van de 
vermelde installaties.  Bijgevolg kan deze bijdrage als significant beschouwd worden.   
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval bij Sea-
Tank Terminal Antwerp - Hansadok, welke beschouwd kan worden als domino-effect.  
Hierbij werd echter aangetoond dat de kans dat dit gebeurt significant bijdraagt aan de 
generieke faalfrequentie van de beschouwde installaties van Sea-Tank Terminal Antwerp - 
Hansadok.   
 
SGS Belgium (nr 40) 
De relevante installaties van SGS Belgium werden geïnventariseerd op basis van de 
kennisgeving dd. 25 juni 2001 (KG/01/22).  Het betreft enkel een opslagmagazijn voor 
stukgoederen met allerlei gevaarlijke producten (giftig, brandbaar, oxiderend,...).  Het 
betreffende magazijn is gesitueerd binnen de maximale invloedssfeer rond het 
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beschouwde tracé.  De kortste afstand van het magazijn tot het centrum van het tracé 
bedraagt ca. 27 meter.   
 
Hierna wordt de invloed van het beschouwde tracé op de vermelde installaties besproken, 
rekening houdend met de bepaling uit bijlage 2-1 en bijlage 2-2. Voor de berekeningen van 
de kans op voorkomen wordt verwezen naar bijlage 2-3.  Uit deze berekeningen kan 
besloten worden dat de kans op het instorten van de tunnel (tengevolge een fysische 
explosie of een brand) 3,8 10-4/jaar bedraagt.  Gelet op de faalfrequenties voor 
magazijnbranden (ordegrootte 10-4/jaar) kan deze bijdrage als significant beschouwd 
worden.   
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval bij SGS 
Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.  Hierbij werd echter aangetoond 
dat de kans dat dit gebeurt significant bijdraagt aan de generieke faalfrequentie van de 
beschouwde installaties van SGS Belgium.   
 

2.3.1.2.3 Meccano 1 tracé 

Binnen de maximale invloedssfeer rond het tracé ‘Meccano 1’ zijn vier Seveso-inrichtingen 
gesitueerd, nl.: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr. 16) 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Lanxess Rubber (nr. 23) 
 
3M Belgium (nr 1) 
De relevante installaties van 3M Belgium werden geïnventariseerd op basis van het 
omgevingsveiligheidsrapport dd. juni 2007 (OVR/07/06).  Hieruit is gebleken dat binnen de 
maximale invloedssfeer rond het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke 
relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De meest nabije 
relevante installaties betreffen gebouw 002 (voor de opslag van stukgoederen) en de 
opslag van iso-containers met vinylideenfluoride en methylamine ten zuidzuidwesten van 
gebouw 003.  Deze installaties zijn op meer dan 470 meter gelegen van een tunneldeel van 
het beschouwde tracé. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé niet verwacht wordt aanleiding te zullen geven tot 
een zwaar ongeval bij 3M Belgium, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 16) 
De relevante installaties van ExxonMobil te Zwijndrecht werden geïnventariseerd op basis 
van het SWA-veiligheidsrapport dd. december 2006.  Hieruit is gebleken dat binnen de 
maximale invloedssfeer rond het beschouwde tracé geen installaties zijn gesitueerd welke 
relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De meest nabije 
relevante installaties betreffen de opslag van butaan en de opslag en verlading van 
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isobutyleen.  Deze installaties zijn op meer dan 260 meter gelegen van een tunneldeel van 
het beschouwde tracé. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé niet verwacht wordt aanleiding te zullen geven tot 
een zwaar ongeval bij ExxonMobil Petroleum & Chemical, welke beschouwd kan worden 
als domino-effect.   
 
ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17) 
De relevante installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical werden geïnventariseerd 
op basis van het omgevingsveiligheidsrapport dd. augustus 2013 (OVR/13/29).  Hieruit is 
gebleken dat binnen de maximale invloedssfeer rond het beschouwde tracé enkel een 
bovengrondse ethyleenleiding ter hoogte van de Scheldelaan gesitueerd is.  Verder zijn er 
geen installaties gesitueerd binnen de maximale invloedssfeer rond het beschouwde tracé 
welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.   
 
Hierna wordt de invloed van het beschouwde tracé op de vermelde ethyleenleiding 
besproken, rekening houdend met de bepaling uit bijlage 2-1 en bijlage 2-2. Voor de 
berekeningen van de kans op voorkomen wordt verwezen naar bijlage 2-3.  Uit deze 
berekeningen kan besloten worden dat de kans op het instorten van de tunnel (tengevolge 
een fysische explosie of een brand) 1,7 10-4/jaar bedraagt.  Aangezien de ethyleenleiding 
tevens binnen de maximale schadeafstand tengevolge het falen van een transporteenheid 
op een open wegdeel is gelegen (zie paragraaf 2.3.1.1.3), werd bij de bepaling van deze 
kans eveneens hiermee rekening gehouden.  De totale faalfrequentie voor de 
ethyleenleiding werd hiervoor reeds bepaald op 4,4 10-4/jaar.  Rekening houdend met de 
bovenvermelde kans op instorten van een tunneldeel (1,7 10-4/jaar) kan besloten worden 
dat de bijdrage meer dan 10% (ca. 38%) bedraagt van de faalfrequentie van de leiding.  
Bijgevolg kan deze bijdrage als significant beschouwd worden.   
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval bij 
ExxonMobil Petroleum & Chemical, welke beschouwd kan worden als domino-effect.  
Hierbij werd aangetoond dat de kans dat dit gebeurt significant bijdraagt aan de generieke 
faalfrequentie van de beschouwde installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical.   
 
Lanxess Rubber (nr 23) 
De relevante installaties van Lanxess Rubber werden geïnventariseerd op basis van het 
SWA-veiligheidsrapport dd. 2008.  Hieruit is gebleken dat binnen de maximale 
invloedssfeer rond het beschouwde tracé acht relevante installaties gesitueerd zijn.  Het 
betreft: 

 Twee sferen met tot vloeistof verdichte gassen 

 Vier opslagtanks voor isopreen 

 Een opslagtank voor methylchloride 

 De verlaadplaats voor spoorwagons voor methylchloride 
 
Hierna wordt de invloed van het beschouwde tracé op de vermelde installaties besproken, 
rekening houdend met de bepaling uit bijlage 2-1 en bijlage 2-2. Voor de berekeningen van 
de kans op voorkomen wordt verwezen naar bijlage 2-3.  Uit deze berekeningen kan 
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besloten worden dat de kans op het instorten van de tunnel (tengevolge een fysische 
explosie of een brand) 1,6 10-4/jaar bedraagt.  Gelet op de generieke faalfrequentie voor 
opslagtanks onder druk (1,48 10-5/jaar) bedraagt de procentuele bijdrage van het instorten 
van de tunnel meer dan 10% van de generieke faalfrequentie van de vermelde installaties.  
Bijgevolg kan deze bijdrage als significant beschouwd worden.   
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval bij 
Lanxess Rubber, welke beschouwd kan worden als domino-effect.  Hierbij werd 
aangetoond dat de kans dat dit gebeurt significant bijdraagt aan de generieke 
faalfrequentie van de beschouwde installaties van Lanxess Rubber.   
 

2.3.1.2.4 Oosterweel noord tracé 

Binnen de maximale invloedssfeer rond het tracé ‘Oosterweel noord’ zijn twee Seveso-
inrichtingen gesitueerd, nl. LBC Antwerpen en Total Polymers Antwerpen. 
 
LBC Antwerpen (nr 24) 
De relevante installaties van LBC Antwerpen werden geïnventariseerd op basis van het 
omgevingsveiligheidsrapport dd. november 2008 (OVR/08/26).  Hieruit is gebleken dat 
binnen de maximale invloedssfeer rond het beschouwde tracé geen installaties zijn 
gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De 
meest nabije relevante installaties betreffen de opslagcompartimenten ter hoogte van de 
Oosterweelsteenweg.  Deze compartimenten zijn op ca. 70 meter gelegen van het meest 
nabije tunneldeel van het beschouwde tracé. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé niet verwacht wordt aanleiding te zullen geven tot 
een zwaar ongeval bij LBC Antwerpen, welke beschouwd kan worden als domino-effect.   
 
Total Polymers Antwerpen (nr 45) 
De relevante installaties van Total Polymers Antwerpen werden geïnventariseerd op basis 
van het omgevingsveiligheidsrapport dd. december 2012 (OVR/13/02).  Hieruit is gebleken 
dat binnen de maximale invloedssfeer rond het beschouwde tracé geen installaties zijn 
gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De 
meest nabije relevante installaties betreffen een ethyleenleiding en een aardgasleiding.  De 
ethyleenleiding is gesitueerd op ca. 150 meter van het meest nabije tunneldeel van het 
beschouwde tracé, de aardgasleiding op meer dan 160 meter. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé niet verwacht wordt aanleiding te zullen geven tot 
een zwaar ongeval bij Total Polymers Antwerpen, welke beschouwd kan worden als 
domino-effect.   
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2.3.1.2.5 Oosterweel tracé 

Binnen de maximale invloedssfeer rond het Oosterweel tracé is één Seveso-inrichting 
gesitueerd, nl. Total Polymers Antwerpen. 
 
Total Polymers Antwerpen (nr 45) 
De relevante installaties van Total Polymers Antwerpen werden geïnventariseerd op basis 
van het omgevingsveiligheidsrapport dd. december 2012 (OVR/13/02).  Hieruit is gebleken 
dat binnen de maximale invloedssfeer rond het Oosterweel tracé geen installaties zijn 
gesitueerd welke relevant zijn in het kader van het extern risico op zware ongevallen.  De 
meest nabije relevante installaties betreffen een ethyleenleiding en een aardgasleiding.  De 
ethyleenleiding is gesitueerd op ca. 150 meter van het meest nabije tunneldeel van het 
beschouwde tracé, de aardgasleiding op meer dan 160 meter. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunnel(deel) op het beschouwde tracé niet verwacht wordt aanleiding te zullen geven tot 
een zwaar ongeval bij Total Polymers Antwerpen, welke beschouwd kan worden als 
domino-effect.   
 

2.3.1.2.6 Tracé met extra kruising thv Kennedytunnel 

Binnen de maximale invloedssfeer rond het tracé met extra kruising thv Kennedytunnel zijn 
geen Seveso-inrichtingen gesitueerd.  Bijgevolg kan besloten worden dat het instorten van 
een tunnel(deel) op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij een nabijgelegen Seveso-inrichting, welke beschouwd kan worden als domino-
effect.   
 

2.3.2 Invloed op plaatsgebonden risico van bestaande inrichtingen 

Het plan voor een derde Scheldekruising kan een invloed hebben op bestaande Seveso-
inrichtingen doordat personen (weggebruikers) op een nieuwe transportweg nabij een 
Seveso-inrichting blootgesteld worden aan bepaalde risico’s.  Anderzijds is het mogelijk dat 
door het optreden van domino-effecten (zie paragraaf 2.3.1) een risicoverhoging van het 
plaatsgebonden risico wordt bekomen van de getroffen Seveso-inrichting.  Voor de 
gehanteerde methodiek wordt verwezen naar de paargraaf 2.2.4.2. 
 

2.3.2.1 Centrale tunnel tracé 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het falen van een transporteenheid, alsook het instorten 
van een tunnel(deel) op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke beschouwd kan worden als domino-
effect.  Hierdoor zal eveneens geen risicoverhoging optreden van het externe 
plaatsgebonden mensrisico van bestaande Seveso-inrichtingen. 
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Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande Seveso-inrichtingen ten opzichte van nieuwe open 
wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het plaatsgebonden risico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  Hieruit 
is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open wegdelen van het 
beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact verwacht wordt 
op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 260 meter van nieuwe open wegdelen gesitueerd.  Rekening houdend met 
deze ruimtelijke scheiding tussen de nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, 
alsook met het statuut van lage drempel Seveso-inrichting en de activiteiten van de 
inrichting, wordt niet verwacht dat de risico’s ter hoogte van de nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé tengevolge van de activiteiten van Messer 
Belgium groter zijn dan 10-5/jaar.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het plaatsgebonden risico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het plaatsgebonden risico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in 
OVR/11/08.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat geen wijziging van de 
risicobeoordeling verwacht wordt van het externe plaatsgebonden mensrisico van 
bestaande Seveso-inrichtingen tengevolge het beschouwde tracé. 
 

2.3.2.2 Meccano tracé 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het instorten van een tunnel(deel) op het beschouwde 
tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke 
beschouwd kan worden als domino-effect.  Het gaat hierbij om mogelijke domino-effecten 
naar de volgende Seveso-inrichtingen: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17):  
Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van de Polderdijkweg aanleiding kan geven tot mogelijke domino-effecten bij 
installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  De faalfrequentieverhoging kan 
bovendien als significant beschouwd worden.   
Op basis van het plaatsgebonden risico van ExxonMobil Petroleum & Chemical 
(zoals vermeld OVR/13/29) kan bepaald worden dat de 10-5-contour ter hoogte van 
de bovengrondse leidingen langsheen de terreingrens parallel aan de 
Polderdijkweg, deze terreingrens reeds nadert.  Deze 10-5-contour wordt bovendien 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 45 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

nagenoeg volledig bepaald door de risico’s afkomstig van deze leidingen, welke 
eveneens binnen de invloedssfeer tengevolge tunnelinstorten zijn gelegen.  
Bijgevolg kan besloten worden dat domino-effecten tengevolge tunnelinstorten 
significant zullen bijdragen aan het plaatsgebonden risico van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical, waarbij impact verwacht wordt op de toetsing van het 
plaatsgebonden risico.  Het berekende plaatsgebonden risico van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical (zoals vermeld OVR/13/29) is weergegeven in Bijlage 2.7. 

 Lanxess Rubber (nr 23):  
Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van het noordelijk deel van de Canadastraat aanleiding kan geven tot mogelijke 
domino-effecten bij installaties van Lanxess Rubber.  De faalfrequentieverhoging 
kan bovendien als significant beschouwd worden. 
Op basis van het plaatsgebonden risico van Lanxess Rubber (zoals vermeld in het 
SWA-veiligheidsrapport dd. 2008) dient vermeld te worden dat actueel reeds een 
overschrijding van de 10-5-contour vastgesteld wordt ter hoogte van het noordelijke 
deel van de Canadastraat.  Deze overschrijding is mede te wijten aan de 
drukinstallaties in het noordwestelijke deel van het bedrijfsterrein, welke eveneens 
binnen de invloedssfeer tengevolge tunnelinstorten zijn gelegen.  Bijgevolg kan 
besloten worden dat domino-effecten tengevolge tunnelinstorten significant zullen 
bijdragen aan het plaatsgebonden risico van Lanxess Rubber, waarbij impact 
verwacht wordt op de toetsing van het plaatsgebonden risico. Het berekende 
plaatsgebonden risico van Lanxess Rubber (zoals vermeld inhet SWA-VR dd 2008) 
is weergegeven in Bijlage 2.7. 

 Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok (nr 39):  
Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok aanleiding kan geven tot mogelijke 
domino-effecten bij installaties van Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok.  De 
faalfrequentieverhoging kan bovendien als significant beschouwd worden. 
Op basis van het plaatsgebonden risico van Sea-Tank Terminal Antwerp - 
Hansadok (zoals vermeld in het SWA-veiligheidsrapport dd. juni 2012) dient 
vermeld worden dat actueel reeds een overschrijding van de 10-5-contour 
vastgesteld wordt ter hoogte van het zuidoostelijke deel van het bedrijfsterrein.  
Deze overschrijding is mede te wijten aan de opslagtanks in het zuidoostelijke deel 
van het bedrijfsterrein, welke eveneens binnen de invloedssfeer tengevolge 
tunnelinstorten zijn gelegen.  Bijgevolg kan besloten worden dat domino-effecten 
tengevolge tunnelinstorten significant zullen bijdragen aan het plaatsgebonden 
risico van Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok, waarbij impact verwacht wordt 
op de toetsing van het plaatsgebonden risico.  Het berekende plaatsgebonden 
risico van Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok (zoals vermeld in het SWA-VR 
dd juni 2012) is weergegeven in Bijlage 2.7. 

 SGS Belgium (nr 40):  
Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van SGS Belgium aanleiding kan geven tot mogelijke domino-effecten bij het 
opslagmagazijn van SGS Belgium.  De faalfrequentieverhoging kan bovendien als 
significant beschouwd worden. 
Voor de lage drempel Seveso-inrichting SGS Belgium is actueel geen kwantitatieve 
risicoanalyse beschikbaar.  Hierdoor is het niet mogelijk om de impact van 
tunnelinstorten op het risicobeeld van SGS Belgium te bepalen.  Zoals hiervoor 
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reeds vermeld voor de Seveso-inrichtingen Lanxess Rubber en Sea-Tank Terminal 
Antwerp - Hansadok kan echter besloten worden dat domino-effecten tengevolge 
tunnelinstorten mee zullen bijdragen aan het plaatsgebonden risico van SGS 
Belgium, weliswaar in een geringe mate.  Op basis van bovenstaande bespreking 
kan niet ontegensprekelijk besloten worden dat de vermelde domino-effecten geen 
invloed hebben op het plaatsgebonden risico van SGS Belgium.  Bovendien kan op 
basis van de berekende kans op het instorten van de tunnel besloten worden dat 
impact verwacht wordt op de toetsing van het plaatsgebonden risico.  

 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het instorten van een 
tunneldeel op het beschouwde tracé aanleiding kan geven tot mogelijke domino-effecten bij 
bestaande Seveso-inrichtingen.  De kans dat dit gebeurt werd bovendien steeds als 
significant beschouwd aangezien deze meer dan 10% bijdraagt aan de initiële 
faalfrequentie van de getroffen installaties.   
Vermits voor twee Seveso-inrichtingen (Lanxess Rubber en Sea-Tank Terminal Antwerp – 
Hansadok) reeds een overschrijding wordt vastgesteld van het plaatsgebonden risico 
(mede bepaald door de getroffen installaties bij tunnelinstorten) is er echter geen ‘ruimte’ 
om het plaatsgebonden risico te laten toenemen.  Hetzelfde geldt voor ExxonMobil 
Petroleum & Chemical, waar de 10-5-contour tot aan de terreingrens reikt. Voor SGS 
Belgium is actueel geen kwantitatieve risicoanalyse beschikbaar, maar gelet op de 
berekende kans op het instorten van de tunnel kan impact verwacht worden op de toetsing 
van het plaatsgebonden risico.   
Bijgevolg dienen voor de bovenvermelde Seveso-inrichtingen de nodige maatregelen 
genomen te worden.  Dit is mogelijk door te vermijden dat relevante installaties van deze 
Seveso-inrichtingen zouden falen bij een eventuele tunnelinstorting (bvb door het 
verplaatsen van de relevante installaties, of van het geplande tracé tot buiten de maximale 
invloedssfeer tengevolge tunnelinstorten).  De maximale invloedssfeer werd op een 
algemene manier bepaald (zie bijlage 2.8).  Eventueel kan op basis van een meer 
gedetailleerde berekening aangetoond worden dat de vermelde installaties alsnog buiten 
de maximale invloedssfeer gesitueerd zijn. 
 
Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande Seveso-inrichtingen ten opzichte van nieuwe open 
wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het plaatsgebonden risico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  Hieruit 
is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open wegdelen van het 
beschouwde tracé. Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact verwacht wordt 
op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Alfred Talke Logistic Services (nr 7):  
Het plaatsgebonden risico van Alfred Talke Logistic Services is weergegeven in 
OVR/13/11.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Antwerp Bulk Terminal (nr 8): 
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Het externe risico van Antwerp Bulk Terminal (ABT) werd besproken in OVR/10/18.  
Hieruit is gebleken dat op het bedrijfsterrein van ABT geen installaties aanwezig 
zijn die een significante bijdrage leveren aan het extern risico voor de mens.  
Hierdoor werd geen kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd in het vermelde OVR.  
Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact verwacht wordt op de toetsing van 
het plaatsgebonden risico. 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 180 meter van nieuwe open wegdelen gesitueerd.  Rekening houdend met 
deze ruimtelijke scheiding tussen de nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, 
alsook met het statuut van lage drempel Seveso-inrichting en de activiteiten van de 
inrichting, wordt niet verwacht dat de risico’s ter hoogte van de nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé tengevolge van de activiteiten van Messer 
Belgium groter zijn dan 10-5/jaar.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het plaatsgebonden risico. 

 Noord Natie Terminals (nr 30): 
Het plaatsgebonden risico van Noord Natie Terminals is weergegeven in 
OVR/10/21.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Sea Tank Terminal 6de Havendok (nr 38): 
Het plaatsgebonden risico van Sea Tank Terminal 6de Havendok is weergegeven in 
OVR/13/45.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het plaatsgebonden risico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in 
OVR/11/08.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat geen wijziging van de 
risicobeoordeling verwacht wordt van het externe plaatsgebonden mensrisico van 
bestaande Seveso-inrichtingen tengevolge het beschouwde tracé. 
 

2.3.2.3 Meccano 1 tracé 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het falen van een transporteenheid, alsook het instorten 
van een tunnel(deel) op het beschouwde tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval 
bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke beschouwd kan worden als domino-effect.  Het 
gaat hierbij om mogelijke domino-effecten naar de volgende Seveso-inrichtingen: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17):  
Uit paragraaf 2.3.1.1 is gebleken dat het falen van een transporteenheid ter hoogte 
van het op- en afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan aanleiding kan geven 
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tot mogelijke domino-effecten bij zowel twee opslagtanks als enkele bovengrondse 
leidingen van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  De faalfrequentieverhoging voor 
de twee opslagtanks wordt als niet significant beschouwd, aangezien deze minder 
dan 10% bedraagt.  De faalfrequentieverhoging voor de bovengrondse leidingen 
wordt wel als significant beschouwd, aangezien deze meer dan 10% bedraagt.   
Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van het op- en afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan eveneens aanleiding 
kan geven tot mogelijke domino-effecten bij installaties van ExxonMobil Petroleum 
& Chemical.  Deze faalfrequentieverhoging wordt eveneens als significant 
beschouwd. 
Op basis van het plaatsgebonden risico van ExxonMobil Petroleum & Chemical 
(zoals vermeld in OVR/13/29) kan bepaald worden dat de 10-5-contour ter hoogte 
van de bovengrondse leidingen die blootgesteld kunnen worden aan mogelijke 
domino-effecten, de terreingrens reeds overschrijdt (ter hoogte van het 
Industriedok) of sterk nadert (ter hoogte van de Scheldelaan).  Deze risico’s zijn 
hoofdzakelijk te wijten aan de vermelde bovengrondse leidingen.  Domino-effecten 
zullen dus significant bijdragen aan het plaatsgebonden risico van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical, waarbij impact verwacht wordt op de toetsing van het 
plaatsgebonden risico.  Het berekende plaatsgebonden risico van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical (zoals vermeld OVR/13/29) is weergegeven in Bijlage 2.7. 

 Lanxess Rubber (nr 23):  
Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van het noordelijk deel van de Canadastraat aanleiding kan geven tot mogelijke 
domino-effecten bij installaties van Lanxess Rubber.  De faalfrequentieverhoging 
kan bovendien als significant beschouwd worden. 
Op basis van het plaatsgebonden risico van Lanxess Rubber (zoals vermeld in het 
SWA-veiligheidsrapport dd. 2008) dient vermeld te worden dat actueel reeds een 
overschrijding van de 10-5-contour vastgesteld wordt ter hoogte van het noordelijke 
deel van de Canadastraat.  Deze overschrijding is mede te wijten aan de 
drukinstallaties in het noordwestelijke deel van het bedrijfsterrein, welke eveneens 
binnen de invloedssfeer tengevolge tunnelinstorten zijn gelegen.  Bijgevolg kan 
besloten worden dat domino-effecten tengevolge tunnelinstorten significant zullen 
bijdragen aan het plaatsgebonden risico van Lanxess Rubber, waarbij impact 
verwacht wordt op de toetsing van het plaatsgebonden risico.  Het berekende 
plaatsgebonden risico van Lanxess Rubber (zoals vermeld in het SWA-VR dd 
2008) is weergegeven in Bijlage 2.7. 

 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het falen van een 
transporteenheid, alsook het instorten van een tunneldeel op het beschouwde tracé 
aanleiding kan geven tot mogelijke domino-effecten bij bestaande Seveso-inrichtingen.  De 
kans dat dit gebeurt werd bovendien steeds als significant beschouwd aangezien deze 
meer dan 10% bijdraagt aan de initiële faalfrequentie van de getroffen installaties.   
Vermits voor twee Seveso-inrichtingen (Lanxess Rubber en ExxonMobil Petroleum & 
Chemical) reeds een overschrijding wordt vastgesteld van het plaatsgebonden risico (mede 
bepaald door de getroffen installaties) is er echter geen ‘ruimte’ om het plaatsgebonden 
risico te laten toenemen.   
Bijgevolg dienen voor de bovenvermelde Seveso-inrichtingen de nodige maatregelen 
genomen dienen te worden.  Dit kan echter enkel door te vermijden dat relevante 
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installaties van deze Seveso-inrichtingen zouden falen bij een eventuele tunnelinstorting 
(bvb door het verplaatsen van de relevante installaties, of van het geplande tracé tot buiten 
de maximale invloedssfeer tengevolge tunnelinstorten), of bij het falen van een 
transporteenheid op het op- en afrittencomplex (bvb door het dicht maken van de geplande 
open wegdelen van het op- en afrittencomplex). 
 
Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande Seveso-inrichtingen ten opzichte van nieuwe open 
wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het plaatsgebonden risico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  Hieruit 
is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open wegdelen van het 
beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact verwacht wordt 
op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Alfred Talke Logistic Services (nr 7):  
Het plaatsgebonden risico van Alfred Talke Logistic Services is weergegeven in 
OVR/13/11.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Antwerp Bulk Terminal (nr 8): 
Het externe risico van Antwerp Bulk Terminal (ABT) werd besproken in OVR/10/18.  
Hieruit is gebleken dat op het bedrijfsterrein van ABT geen installaties aanwezig 
zijn die een significante bijdrage leveren aan het extern risico voor de mens.  
Hierdoor werd geen kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd in het vermelde OVR.  
Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact verwacht wordt op de toetsing van 
het plaatsgebonden risico. 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17):  
Het plaatsgebonden risico van ExxonMobil Petroleum & Chemical is weergegeven 
in OVR/13/29.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour reikt tot aan/over nieuwe 
open wegdelen van het beschouwde tracé.  Hierdoor kan besloten worden dat 
tengevolge van het beschouwde tracé de risico-evaluatie van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical zal wijzigen waarbij ter hoogte van het op- en 
afrittencomplex een overschrijding zal veroorzaakt worden.  Het berekende 
plaatsgebonden risico van ExxonMobil Petroleum & Chemical (zoals vermeld 
OVR/13/29) is weergegeven in Bijlage 2.7. 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 180 meter van nieuwe open wegdelen gesitueerd.  Rekening houdend met 
deze ruimtelijke scheiding tussen de nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, 
alsook met het statuut van lage drempel Seveso-inrichting en de activiteiten van de 
inrichting, wordt niet verwacht dat de risico’s ter hoogte van de nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé tengevolge van de activiteiten van Messer 
Belgium groter zijn dan 10-5/jaar.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het plaatsgebonden risico. 
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 Noord Natie Terminals (nr 30): 
Het plaatsgebonden risico van Noord Natie Terminals is weergegeven in 
OVR/10/21.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Sea Tank Terminal 6de Havendok (nr 38): 
Het plaatsgebonden risico van Sea Tank Terminal 6de Havendok is weergegeven in 
OVR/13/45.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het plaatsgebonden risico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in 
OVR/11/08.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Vopak Terminal Eurotank (nr. 51): 
Het plaatsgebonden risico van Vopak Terminal Eurotank is weergegeven in 
OVR/11/23.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour reikt tot aan/over nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Het gedeelte van deze contour welke 
gelegen is over nieuwe open wegdelen van het beschouwde tracé is volledig 
afkomstig van de twee reeds eerder vermelde opslagtanks, welke gesitueerd zijn 
op de plaats waar het tracé zou komen te liggen.  Door het uitvoeren van dit tracé 
zouden bijgevolg deze twee opslagtanks en de bijhorende bovengrondse leiding 
moeten verdwijnen.  Hierdoor zou de ligging van de 10-5-contour wijzigen waarbij 
deze niet meer tot aan de nieuwe open wegdelen van het beschouwde tracé zullen 
reiken, op voorwaarde dat de 2 opslagtanks en bijhorende bovengrondse leiding bij 
Vopak Terminal Eurotank zouden komen te vervallen of buiten de schadeafstand 
van de transportweg zouden worden geplaatst.  In dit geval kan besloten worden 
dat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden 
risico.  Het berekende plaatsgebonden risico van Vopak Terminal Eurotank (zoals 
vermeld in OVR/11/23) is weergegeven in Bijlage 2.7. 

 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat een wijziging van de 
risicobeoordeling verwacht wordt van het externe plaatsgebonden mensrisico van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical tengevolge het beschouwde tracé.  Hierbij zal een 
overschrijding van de 10-5-contour bekomen worden waarbij deze gelegen is over een 
openbare weg, met name het geplande op- en afrittencomplex van het beschouwde tracé.  
Conform de geldende risicocriteria kan dit zonder gepaste maatregelen niet aanvaardbaar 
geacht worden.  Hierbij kunnen de volgende (niet-limitatieve) maatregelen vermeld worden 
om het plaatsgebonden risico van ExxonMobil Petroleum & Chemical alsnog aanvaardbaar 
te kunnen beschouwen bij uitvoering van dit tracé: 
 

 Het plaatsgebonden risico ter hoogte van het geplande op- en afrittencomplex 
verminderen door de risicobepalende installaties van ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (voornamelijk de bovengrondse leidingen) te verwijderen 

 Technische maatregelen ter hoogte van de open wegdelen van het geplande op- 
en afrittencomplex uitvoeren waardoor de weggebruikers niet meer worden 
blootgesteld aan de mogelijke effecten afkomstig van de risicobepalende 
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installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical (bvb. door het dicht maken van 
de geplande open wegdelen van het op- en afrittencomplex) 

 

2.3.2.4 Oosterweel noord tracé 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het falen van een transporteenheid, alsook het instorten 
van een tunnel(deel) op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke beschouwd kan worden als domino-
effect.  Hierdoor zal eveneens geen risicoverhoging optreden van het externe 
plaatsgebonden mensrisico van bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande Seveso-inrichtingen ten opzichte van nieuwe open 
wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het plaatsgebonden risico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  Hieruit 
is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open wegdelen van het 
beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact verwacht wordt 
op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 260 meter van nieuwe open wegdelen gesitueerd.  Rekening houdend met 
deze ruimtelijke scheiding tussen de nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, 
alsook met het statuut van lage drempel Seveso-inrichting en de activiteiten van de 
inrichting, wordt niet verwacht dat de risico’s ter hoogte van de nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé tengevolge van de activiteiten van Messer 
Belgium groter zijn dan 10-5/jaar.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het plaatsgebonden risico. 

 Total Polymers Antwerpen (nr 45): 
Het plaatsgebonden risico van Total Polymers Antwerpen is weergegeven in 
OVR/13/02.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het plaatsgebonden risico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in 
OVR/11/08.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat geen wijziging van de 
risicobeoordeling verwacht wordt van het externe plaatsgebonden mensrisico van 
bestaande Seveso-inrichtingen tengevolge het beschouwde tracé. 
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2.3.2.5 Oosterweel tracé 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het falen van een transporteenheid, alsook het instorten 
van een tunnel(deel) op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke beschouwd kan worden als domino-
effect.  Hierdoor zal eveneens geen risicoverhoging optreden van het externe 
plaatsgebonden mensrisico van bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande Seveso-inrichtingen ten opzichte van nieuwe open 
wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het plaatsgebonden risico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  Hieruit 
is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open wegdelen van het 
beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact verwacht wordt 
op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 260 meter van nieuwe open wegdelen gesitueerd.  Rekening houdend met 
deze ruimtelijke scheiding tussen de nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, 
alsook met het statuut van lage drempel Seveso-inrichting en de activiteiten van de 
inrichting, wordt niet verwacht dat de risico’s ter hoogte van de nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé tengevolge van de activiteiten van Messer 
Belgium groter zijn dan 10-5/jaar.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het plaatsgebonden risico. 

 Total Polymers Antwerpen (nr 45): 
Het plaatsgebonden risico van Total Polymers Antwerpen is weergegeven in 
OVR/13/02.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het plaatsgebonden risico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in 
OVR/11/08.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat geen wijziging van de 
risicobeoordeling verwacht wordt van het externe plaatsgebonden mensrisico van 
bestaande Seveso-inrichtingen tengevolge het beschouwde tracé. 
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2.3.2.6 Tracé met extra kruising thv Kennedytunnel 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het falen van een transporteenheid, alsook het instorten 
van een tunnel(deel) op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke beschouwd kan worden als domino-
effect.  Hierdoor zal eveneens geen risicoverhoging optreden van het externe 
plaatsgebonden mensrisico van bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande Seveso-inrichtingen ten opzichte van nieuwe open 
wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het plaatsgebonden risico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  Hieruit 
is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open wegdelen van het 
beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact verwacht wordt 
op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 260 meter van nieuwe open wegdelen gesitueerd.  Rekening houdend met 
deze ruimtelijke scheiding tussen de nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, 
alsook met het statuut van lage drempel Seveso-inrichting en de activiteiten van de 
inrichting, wordt niet verwacht dat de risico’s ter hoogte van de nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé tengevolge van de activiteiten van Messer 
Belgium groter zijn dan 10-5/jaar.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het plaatsgebonden risico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het plaatsgebonden risico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in 
OVR/11/08.  Hieruit is gebleken dat de 10-5-contour niet reikt tot aan nieuwe open 
wegdelen van het beschouwde tracé.  Bijgevolg kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende plaatsgebonden risico. 

 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat geen wijziging van de 
risicobeoordeling verwacht wordt van het externe plaatsgebonden mensrisico van 
bestaande Seveso-inrichtingen tengevolge het beschouwde tracé. 
 

2.3.3 Invloed op groepsrisico van bestaande inrichtingen 

Het plan voor een derde Scheldekruising kan tevens een invloed hebben op bestaande 
Seveso-inrichtingen doordat meer personen (weggebruikers) op een tracé aanwezig zijn of 
doordat er bijkomende personen (weggebruikers) op een nieuwe transportweg nabij een 
Seveso-inrichting aanwezig zullen zijn.  In beide gevallen kan het groepsrisico van de 
nabijgelegen Seveso-inrichting toenemen doordat meer personen getroffen kunnen 
worden.  Anderzijds is het mogelijk dat door het optreden van domino-effecten (zie 
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paragraaf 2.3.1) een risicoverhoging van het groepsrisico wordt bekomen van de getroffen 
Seveso-inrichting.  Beide invloeden op de bestaande Seveso-inrichtingen worden hierna 
verder besproken voor de verschillende tracés.  Voor de gehanteerde methodiek wordt 
verwezen naar de paargraaf 2.2.4.3. 
 

2.3.3.1 Centrale tunnel tracé 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het falen van een transporteenheid, alsook het instorten 
van een tunnel(deel) op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke beschouwd kan worden als domino-
effect.  Hierdoor zal eveneens geen risicoverhoging optreden van het groepsrisico van 
bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande hoge drempel Seveso-inrichtingen ten opzichte van 
nieuwe open wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het groepsrisico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  De relevante 
ongevalscenario’s van 3M Belgium betreffen enerzijds een gaswolkexplosie 
tengevolge van het falen van een container met vinylideenfluoride, en anderzijds 
ongevallen met toxische effecten met waterstoffluoride (HF).  De effectafstand bij 
een gaswolkexplosie bedraagt 300 meter.  Deze effectafstand reikt niet tot aan de 
autosnelweg E34.  Het groepsrisico wordt bijgevolg volledig bepaald door de 
toxische effecten.  De populatie op de autosnelweg E34 werd hierin niet specifiek 
ingevuld, maar hierbij werd rekening gehouden met de populatie in het 
aangrenzende gebied.   
Het aangrenzende gebied ten oosten en ten zuidoosten van 3M Belgium werd 
ingevuld met een personendichtheid van 36 pers/ha.  Ook het gedeelte van de E34 
ten zuidoosten van 3M Belgium (inclusief aansluiting naar de Waaslandtunnel en 
de E17) werd ingevuld met een populatiedichtheid van 36 pers/ha.  Dit is bijna 
dubbel zoveel als de berekende populatiedichtheid op basis van het maximaal 
aantal passerende voertuigen voor de beschouwde alternatieve tracés (19 
pers/ha).  Voor het beschouwde traject ten oosten van 3M Belgium kan bijgevolg 
besloten worden dat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 
De breedte van een toxische pluim wordt conservatief verder beschouwd op 300 
meter.  Deze afstand werd bepaald op basis van de dispersieberekeningen uit 
bijlage 5 van OVR/07/06.  Ter hoogte van de E34 ten zuiden van 3M Belgium is het 
aantal personen op de autosnelweg in de popluatiematrix ingegeven op basis van 
een dichtheid van 4 pers/ha.  Rekening houdend met een breedte van de 
autosnelweg van 30 meter, bekomt men ca. 4 personen over een afstand van 300 
meter autosnelweg (gelegen binnen de toxische pluim).  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt een maximaal aantal van 6 personen per 100 meter 
verwacht op de E34, ofwel 18 personen over een afstand van 300 meter.  Dit leidt 
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tot een toename van ca. 13 personen ten opzichte van de populatiematrix uit 
OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 
Ten westen van 3M Belgium is de populatiematrix tot 4 km ver ingegeven in cellen 
van 100 m x 100 m.  Ter hoogte van de E34 wordt in westelijke richting over een 
afstand van 4 km en een breedte van 100 meter (d.i. één rij cellen uit de 
populatiematrix) het gemiddeld aantal personen bepaald op 631.  Het totaal aantal 
personen binnen een toxische pluim met breedte 300 meter bedraagt dus ca. 1893 
personen.  Rekening houdend met een breedte van de autosnelweg van 30 meter, 
bekomt men ca. 136 personen over een afstand van 4 km autosnelweg (gelegen 
binnen de toxische pluim).  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal 
aantal van 56 personen per km verwacht op de E34, ofwel 224 personen over een 
afstand van 4 km.  Dit leidt tot een toename van ca. 88 personen ten opzichte van 
de populatiematrix uit OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de 
groepsrisicocurve ver beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Alca Petroleum Company (nr 6): 
Het groepsrisico van Alca Petroleum Company is weergegeven in OVR/11/05.  
Hieruit is gebleken dat de maximale effectafstand van Alca Petroleum Company 
bekomen wordt door plasbranden en ca. 150 meter bedraagt.  Deze afstand reikt 
niet tot aan het beschouwde tracé.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Alfred Talke Logistic Services (nr 7): 
Het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services is weergegeven in OVR/13/11.  
Voor de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Hierbij werd de populatiedichtheid op 
de transportweg gelijk gesteld aan de populatiedichtheid in het aangrenzende 
agrarisch gebied.  Gelet op de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het externe 
risico) relevante installaties van Alfred Talke Logistic Services en de autosnelweg 
E34 kan besloten worden dat enkel de effectafstanden tengevolge toxische 
rookgassen bij een magazijnbrand relevant zijn met betrekking tot de impact van 
het beschouwde tracé op het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services.  De 
maximale effectafstand bij toxische rookgassen tengevolge een magazijnbrand 
bedraagt 3,275 km.  Aangezien dit type ongevalscenario zich niet cirkelvormig rond 
de inrichting uitbreidt maar windmeewaarts in de vorm van een pluim, wordt verder 
met deze maximale getroffen afstand van een open wegdeel rekening gehouden in 
het kader van het groepsrisico.  Over een maximale afstand van 3,275 km 
autosnelweg kan men in het OVR/13/11 32,75 populatiematrixcellen (van 100 m x 
100 m) identificeren met een populatiedichtheid van 5 pers/ha.  Gelet op een 
breedte van de weg van ca. 30 meter, en een aanwezigheid van 5 pers/ha rondom 
de autosnelweg, kan het aantal aanwezige personen binnen de maximale 
effectafstand, maar niet op de autosnelweg, bepaald worden op ca. 115 personen.  
Dit geeft een totale populatie weer van ca. 164 personen binnen de maximale 
effectafstand.   
Op basis van een maximale aanwezigheid van 56 personen per km, zoals 
algemeen bepaald voor elk tracé, kan het aantal personen bepaald worden op ca. 
183 binnen de maximale effectafstand op de autosnelweg van het beschouwde 
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tracé.  Het totaal aantal personen binnen de maximale effectafstand op het 
beschouwde tracé bedraagt bijgevolg 298 (= 183 + 115).  Ten opzichte van 
OVR/13/11 zal de populatie op de autosnelweg binnen de maximale effectafstand 
dus toenemen met een factor 1,8.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico 
enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal 
de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Rekening houdend met een toename van het aantal 
slachtoffers met een factor 1,8 kan besloten worden dat de groepsrisicocurve 
volledig onder de grenswaardelijn blijft, zodat geen impact verwacht wordt op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 16): 
Het groepsrisico van ExxonMobil te Zwijndrecht is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. december 2006.  Hieruit blijkt dat het groepsrisico enkel 
bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het industrieterrein bij 
naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat de maximale 
effectafstand 730 meter bedraagt.  Rekening houdend met een ruimtelijke 
scheiding tussen de terreingrens van ExxonMobil en de autosnelweg van het 
beschouwde tracé van meer dan 900 meter, wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Fina Antwerp Olefins – site C (nr 19): 
Het groepsrisico van Fina Antwerp Olefins – site C is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. mei 2012.  Hieruit is gebleken dat ter hoogte van de E34 
enkel overdrukeffecten relevant zijn tengevolge een gaswolkexplosie van een 
ethyleenleiding.  De maximale effectafstand bedraagt ca. 2,2 km.  Binnen deze 
afstand is ongeveer 2,6 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Rekening 
houdend met een aanwezigheid van 56 personen per km op het beschouwde tracé, 
wordt een totale aanwezigheid van ca. 146 personen bekomen op de E34 binnen 
de maximale effectafstand.  De kans op een gaswolkexplosie tengevolge faling van 
de ethyleenleiding situeert zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Aangezien een 
verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename 
van het aantal slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de 
slachtoffer-as (X-as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de 
groepsrisicocurve zal een verschuiving van deze curve ter hoogte van een 
gecumuleerde kans van 10-7/jaar of lager met 146 personen nog steeds tot 
aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 

 Ineos (nr 22): 
Het groepsrisico van Ineos te Zwijndrecht is weergegeven in OVR/13/33.  Voor de 
bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 50 personen per km.  Op basis van de 
verkeersmodelleringen van het Vlaams Verkeerscentrum wordt voor het 
beschouwde tracé een maximaal aantal van 56 personen weerhouden per km.  Dit 
betekent dus een verhoging van 6 personen per km. ten opzichte van de 
gehanteerde populatiematrix in OVR/13/33.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen 
de (voor het externe risico) relevante installaties van Ineos en de autosnelweg E34 
kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een gaswolkexplosie 
tengevolge van een breuk van de butadieenopslag (2400 meter) relevant is met 
betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van Ineos.  
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Binnen deze effectafstand is ca. 4 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  
Hierdoor zal er een toename zijn van 24 personen in de populatiematrix van Ineos.  
De kans op een gaswolkexplosie tengevolge breuk van de butadieenopslag situeert 
zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 100.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico 
enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal 
ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 24 personen.  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter 
volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing 
van het berekende groepsrisico.  

 Lanxess Rubber (nr 23): 
Het groepsrisico van Lanxess Rubber is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. 2008.  In het kader van het groepsrisico betreffen de 
relevante ongevalscenario’s van Lanxess Rubber ter hoogte van de E34 
voornamelijk de scenario’s met toxische effecten (voornamelijk tengevolge van 
chloor).  De bijhorende kans op meerdere slachtoffers tegelijkertijd situeert zich in 
de ordegrootte 10-9/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers berekend voor het groepsrisico ca. 300.  Deze 300 slachtoffers 
betreffen allen personen aanwezig op het industriegebied bij naburige bedrijven.  
De breedte van een toxische pluim ter hoogte van de E34 is niet gekend.  Op basis 
van ervaringsgegevens kan echter gesteld worden dat deze niet meer dan 500 
meter zal bedragen.  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal aantal 
van 6 personen per 100 meter verwacht op de E34, ofwel 30 personen over een 
afstand van 500 meter (binnen een toxische pluim).  Aangezien een verhoging van 
het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers zal ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-9/jaar de 
groepsrisicocurve verschuiven met maximaal 30 personen.  Hierdoor blijft de 
groepsrisicocurve echter volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Nippon Shokubai Europe (nr 29): 
Het groepsrisico van Nippon Shokubai Europe is weergegeven in OVR/13/28.  Voor 
de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Het maximaal aantal personen op de 
E34 tengevolge het beschouwde tracé werd bepaald op 19 pers/ha of 56 personen 
per km.  Het aantal personen op de E34 in de populatiematrix van OVR/13/28 
bedraagt dus 26% van het maximaal aantal personen tengevolge het beschouwde 
tracé.  Dit komt dus overeen met ca. 15 personen per km.  Dit betekent dus een 
verhoging van 41 personen per km ten opzichte van de gehanteerde 
populatiematrix in OVR/13/28.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het 
externe risico) relevante installaties van Nippon Shokubai Europe en de 
autosnelweg E34 kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een 
gaswolkexplosie tengevolge van een breuk van de propeenleiding (1158 meter) 
relevant is met betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het 
groepsrisico van Nippon Shokubai Europe.  Binnen deze effectafstand is ca. 2 km 
van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Hierdoor zal er een toename zijn van 82 
personen in de populatiematrix van Nippon Shokubai Europe.  De kans op een 
gaswolkexplosie tengevolge breuk van de propeenleiding situeert zich in de 
ordegrootte 7 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
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slachtoffers iets meer dan 10.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel 
verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal ter 
hoogte van de gecumuleerde kans 7 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 82 personen langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter volledig onder de 
grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het 
berekende groepsrisico.  

 Praxair (nr 34): 
Het groepsrisico van Praxair is weergegeven in het OVR/10/16.  Hieruit blijkt dat 
het groepsrisico enkel bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het 
industrieterrein bij naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat 
de maximale effectafstand 670 meter bedraagt.  Rekening houdend met een 
ruimtelijke scheiding tussen de terreingrens van Praxair en de autosnelweg van het 
beschouwde tracé van meer dan 900 meter, wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het groepsrisico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in OVR/11/08.  
De populatie op de autosnelweg E34 werd verondersteld als 5 personen per 100 
meter autosnelweg.  Rekening houdend met één bijkomende persoon per 100 
meter autosnelweg (zie hiervoor) en de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt geen impact verwacht op de toetsing van het 
berekende groepsrisico. 

 
De meeste nabije lage drempel Seveso-inrichting betreft: 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 260 meter van nieuwe open wegdelen gesitueerd.  Tussen Messer en de 
dichtstbij gelegen autosnelweg (inclusief op- en afrit) is het kantorencomplex van 
Baloise gesitueerd.  Hiervoor zijn actueel geen populatiegegevens voor 
beschikbaar.  In het OVR van het naastgelegen Van Moer Cleaning & Repair 
(OVR/11/08) werd rekening gehouden met een populatie van 248 personen op dit 
kantorencomplex.  Rekening houdend met de ruimtelijke scheiding tussen de 
nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, met de activiteiten van de inrichting, 
alsook met de reeds aanwezige populatie rond Messer Belgium, wordt een 
verhoging van één persoon per 100 meter op de autosnelweg E34 (tov de 
referentiesituatie) niet relevant geacht voor het groepsrisico van Messer Belgium.  
Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het groepsrisico. 

 
Tenslotte kan vermeld worden dat er nog enkele andere lage drempel Seveso-inrichtingen 
gesitueerd zijn in de omgeving van het beschouwde tracé (zie kaarten in bijlage 2.5).  Deze 
inrichtingen zijn echter op een grotere afstand gelegen dan de hierboven beschreven 
inrichting Messer Belgium (op ca. 500 meter en meer).  Bovendien kan vermeld worden dat 
tussen deze inrichtingen en het beschouwde tracé andere (hoge drempel) Seveso-
inrichtingen gesitueerd zijn waar grote aantallen personen aanwezig zijn.  De personen op 
het industrieterrein van naburige inrichtingen bepalen voornamelijk het groepsrisico van de 
lage drempel Seveso-inrichtingen.  Op basis van ervaringsgevens kan hieruit besloten 
worden dat de aanwezigheid van 6 personen per 100 meter op de autosnelweg E34 
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tengevolge het beschouwde tracé geen significante bijdrage zal hebben aan het 
groepsrisico van een lage drempel Seveso-inrichting, welke zou leiden tot een 
onaanvaardbaar groepsrisico. 
Gelet op de status van de lage drempel Seveso-inrichtingen, de grote ruimtelijke scheiding, 
alsook de reeds aanwezige populatie op het industrieterrein, kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het groepsrisico. 
 

2.3.3.2 Meccano tracé 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het instorten van een tunnel(deel) op het beschouwde 
tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke 
beschouwd kan worden als domino-effect.  Het gaat hierbij om mogelijke domino-effecten 
naar de volgende Seveso-inrichtingen: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17):  
Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van de Polderdijkweg aanleiding kan geven tot mogelijke domino-effecten bij 
installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  De kans dat dit gebeurt werd 
bepaald op 3,8 10-4/jaar.  Rekening houdend met een initiële faalfrequentie van de 
getroffen installaties in de ordegrootte 10-3/jaar bedraagt de verhoging van de 
faalfrequentie ca. 30%.  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical zal een verschuiving van deze curve langs de 
Y-as (welke de kans op een aantal slachtoffers weergeeft) met de vermelde 
verhoging van ca. 30% nog steeds tot aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg 
wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Lanxess Rubber (nr 23):  
Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van het noordelijk deel van de Canadastraat aanleiding kan geven tot mogelijke 
domino-effecten bij installaties van Lanxess Rubber.  De kans dat dit gebeurt werd 
bepaald op 3,8 10-4/jaar.  Rekening houdend met een initiële faalfrequentie van de 
getroffen installaties in de ordegrootte 10-5/jaar ligt de kans op domino-effecten ca. 
26 maal hoger.  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve van Lanxess Rubber 
kan verwacht worden dat een verschuiving van deze curve langs de Y-as (welke de 
kans op een aantal slachtoffers weergeeft) tengevolge de vermelde verhoging de 
groepsrisicocriteria zal overschrijden.  Bijgevolg wordt een significante impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico.  Het berekende 
groepsrisico van Lanxess Rubber (zoals vermeld in het SWA-VR dd 2008) is 
weergegeven in Bijlage 2.7. 

 Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok (nr 39):  
Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok aanleiding kan geven tot mogelijke 
domino-effecten bij installaties van Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok.  De 
kans dat dit gebeurt werd bepaald op 3,8 10-4/jaar.  Rekening houdend met een 
initiële faalfrequentie van de getroffen installaties in de ordegrootte 10-3/jaar 
bedraagt de verhoging van de faalfrequentie ca. 13%.  Gelet op de ligging van de 
groepsrisicocurve van Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok zal een 
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verschuiving van deze curve langs de Y-as (welke de kans op een aantal 
slachtoffers weergeeft) met de vermelde verhoging van ca. 13% nog steeds tot 
aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico.  

 SGS Belgium (nr 40):  
Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van SGS Belgium aanleiding kan geven tot mogelijke domino-effecten bij het 
opslagmagazijn van SGS Belgium.  De kans dat dit gebeurt werd bepaald op 3,8 
10-4/jaar.  Rekening houdend met een initiële faalfrequentie voor magazijnbrand in 
de ordegrootte 10-4/jaar ligt de kans op domino-effecten ca. 4 maal hoger.  SGS 
Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen kwantitatieve 
risico-analyse, en bijgevolg geen berekende groepsrisicocurve, ter beschikking.  
Echter gelet op de vermelde verhoging van de faalfrequentie, het statuut van SGS 
Belgium als lage drempel Seveso-inrichting en de activiteiten ter plaatsen (opslag 
in magazijnen) wordt geen impact verwacht wordt op de toetsing van het 
groepsrisico. 

 
Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande hoge drempel Seveso-inrichtingen ten opzichte van 
nieuwe open wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het groepsrisico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  De relevante 
ongevalscenario’s van 3M Belgium betreffen enerzijds een gaswolkexplosie 
tengevolge van het falen van een container met vinylideenfluoride, en anderzijds 
ongevallen met toxische effecten met waterstoffluoride (HF).  De effectafstand bij 
een gaswolkexplosie bedraagt 300 meter.  Deze effectafstand reikt niet tot aan de 
autosnelweg E34.  Het groepsrisico wordt bijgevolg volledig bepaald door de 
toxische effecten.  De populatie op de autosnelweg E34 werd hierin niet specifiek 
ingevuld, maar hierbij werd rekening gehouden met de populatie in het 
aangrenzende gebied.   
Het aangrenzende gebied ten oosten en ten zuidoosten van 3M Belgium werd 
ingevuld met een personendichtheid van 36 pers/ha.  Ook het gedeelte van de E34 
ten zuidoosten van 3M Belgium (inclusief aansluiting naar de Waaslandtunnel en 
de E17) werd ingevuld met een populatiedichtheid van 36 pers/ha.  Dit is bijna 
dubbel zoveel als de berekende populatiedichtheid op basis van het maximaal 
aantal passerende voertuigen voor de beschouwde alternatieve tracés (19 
pers/ha).  Voor het beschouwde traject ten oosten van 3M Belgium kan bijgevolg 
besloten worden dat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 
De breedte van een toxische pluim wordt conservatief verder beschouwd op 300 
meter.  Deze afstand werd bepaald op basis van de dispersieberekeningen uit 
bijlage 5 van OVR/07/06.  Ter hoogte van de E34 ten zuiden van 3M Belgium is het 
aantal personen op de autosnelweg in de popluatiematrix ingegeven op basis van 
een dichtheid van 4 pers/ha.  Rekening houdend met een breedte van de 
autosnelweg van 30 meter, bekomt men ca. 4 personen over een afstand van 300 
meter autosnelweg (gelegen binnen de toxische pluim).  Tengevolge het 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 61 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

beschouwde tracé wordt een maximaal aantal van 6 personen per 100 meter 
verwacht op de E34, ofwel 18 personen over een afstand van 300 meter.  Dit leidt 
tot een toename van ca. 13 personen ten opzichte van de populatiematrix uit 
OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 
Ten westen van 3M Belgium is de populatiematrix tot 4 km ver ingegeven in cellen 
van 100 m x 100 m.  Ter hoogte van de E34 wordt in westelijke richting over een 
afstand van 4 km en een breedte van 100 meter (d.i. één rij cellen uit de 
populatiematrix) het gemiddeld aantal personen bepaald op 631.  Het totaal aantal 
personen binnen een toxische pluim met breedte 300 meter bedraagt dus ca. 1893 
personen.  Rekening houdend met een breedte van de autosnelweg van 30 meter, 
bekomt men ca. 136 personen over een afstand van 4 km autosnelweg (gelegen 
binnen de toxische pluim).  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal 
aantal van 56 personen per km verwacht op de E34, ofwel 224 personen over een 
afstand van 4 km.  Dit leidt tot een toename van ca. 88 personen ten opzichte van 
de populatiematrix uit OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de 
groepsrisicocurve ver beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden ten westen van 3M Belgium.  Deze nieuwe weginfrastructuur verbindt de 
nieuw geplande tunnel onder de Schelde met de nieuw geplande tunnel ten zuiden 
van de E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km lang waarvan ca. 600 meter op 
industrieterrein is gesitueerd (ten noorden van de E34) en ca. 400 meter in 
agrarisch gebied (ten zuiden van de E34).  In OVR/07/06 werd op het 
industrieterrein rekening gehouden met een populatiedichtheid van 37 pers/ha en in 
het agrarisch gebied met 5 pers/ha.  Rekening houdend met ca. 1,8 ha (= 600 m 
lengte x 30 m breedte) open wegdeel op het industrieterrein (met een 
populatiedichtheid van 37 pers/ha) en ca. 1,2 ha (= 400 m lengte x 30 m breedte) 
open wegdeel in het agrarisch gebied (met een populatiedichtheid van 5 pers/ha), 
kan een actueel aantal personen bepaald worden van ca. 73.  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt op dit open wegdeel een maximaal aantal van 56 
personen verwacht.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht wordt op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 

 Alca Petroleum Company (nr 6): 
Het groepsrisico van Alca Petroleum Company is weergegeven in OVR/11/05.  
Hieruit is gebleken dat de maximale effectafstand van Alca Petroleum Company 
bekomen wordt door plasbranden en ca. 150 meter bedraagt.  Deze afstand reikt 
niet tot aan het beschouwde tracé.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Alfred Talke Logistic Services (nr 7): 
Het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services is weergegeven in OVR/13/11.  
Voor de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Hierbij werd de populatiedichtheid op 
de transportweg gelijk gesteld aan de populatiedichtheid in het aangrenzende 
agrarisch gebied.  Gelet op de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het externe 
risico) relevante installaties van Alfred Talke Logistic Services en de autosnelweg 
E34 kan besloten worden dat enkel de effectafstanden tengevolge toxische 
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rookgassen bij een magazijnbrand relevant zijn met betrekking tot de impact van 
het beschouwde tracé op het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services.  De 
maximale effectafstand bij toxische rookgassen tengevolge een magazijnbrand 
bedraagt 3,275 km.  Aangezien dit type ongevalscenario zich niet cirkelvormig rond 
de inrichting uitbreidt maar windmeewaarts in de vorm van een pluim, wordt verder 
met deze maximale getroffen afstand van een open wegdeel rekening gehouden in 
het kader van het groepsrisico.  Over een maximale afstand van 3,275 km 
autosnelweg kan men in het OVR/13/11 32,75 populatiematrixcellen (van 100 m x 
100 m) identificeren met een populatiedichtheid van 5 pers/ha.  Dit geeft een totale 
populatie weer van ca. 164 personen binnen de maximale effectafstand.  Op basis 
van een maximale aanwezigheid van 56 personen per km tengevolge van het 
beschouwde tracé, kan het aantal personen bepaald worden op ca. 183 binnen de 
maximale effectafstand op de autosnelweg van het beschouwde tracé.  Gelet op 
een breedte van de weg van ca. 30 meter, en een aanwezigheid van 5 pers/ha 
rondom de autosnelweg kan het aantal aanwezige personen binnen de maximale 
effectafstand, maar niet op de autosnelweg, bepaald worden op ca. 115 personen.  
Het totaal aantal personen binnen de maximale effectafstand op het beschouwde 
tracé bedraagt bijgevolg 298 (= 183 + 115).  Ten opzichte van OVR/13/11 zal de 
populatie op de autosnelweg binnen de maximale effectafstand dus toenemen met 
een factor 1,8.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan 
worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal de 
groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Rekening houdend met een toename van het aantal 
slachtoffers met een factor 1,8 kan besloten worden dat de groepsrisicocurve 
volledig onder de grenswaardelijn blijft, zodat geen impact verwacht wordt op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden op ca. 850 meter ten oosten van Alfred Talke Logistic Services.  Deze 
nieuwe weginfrastructuur verbindt de nieuw geplande tunnel onder de Schelde met 
de nieuw geplande tunnel ten zuiden van de E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km 
lang waarvan ca. 600 meter op industrieterrein is gesitueerd (ten noorden van de 
E34) en ca. 400 meter in agrarisch gebied (ten zuiden van de E34).  In OVR/13/11 
werd op het industrieterrein rekening gehouden met een populatiedichtheid van 5 
pers/ha en in het agrarisch gebied met 1 pers/ha.  Rekening houdend met ca. 1,8 
ha (= 600 m lengte x 30 m breedte) open wegdeel op het industrieterrein (met een 
populatiedichtheid van 5 pers/ha) en ca. 1,2 ha (= 400 m lengte x 30 m breedte) 
open wegdeel in het agrarisch gebied (met een populatiedichtheid van 1 pers/ha), 
kan een actueel aantal personen bepaald worden van 10.  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt op dit open wegdeel een maximaal aantal van 56 
personen verwacht.  Bijgevolg wordt een verhoging verwacht van ca. 46 personen 
in de popuatiematrix van Alfred Talke Logistic Services.  De kans op toxische 
rookgassen situeert zich in de ordegrootte 10-6/jaar.  Voor deze kans bedraagt het 
gecumuleerde aantal slachtoffers ca. 10.  Aangezien een verhoging van het 
groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers zal ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-6/jaar (of lager) de 
groepsrisicocurve verschuiven met maximaal 46 personen.  Hierdoor blijft de 
groepsrisicocurve echter volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 
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 Antwerp Bulk Terminal (nr 8): 
Het externe risico van Antwerp Bulk Terminal (ABT) werd besproken in OVR/10/18.  
Hieruit is gebleken dat op het bedrijfsterrein van ABT geen installaties aanwezig 
zijn die een significante bijdrage leveren aan het extern risico voor de mens.  
Hierdoor werd geen kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd in het vermelde OVR.  
Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Northern Manuport (nr 14): 
Het groepsrisico van Northern Manuport is weergegeven in OVR/05/14.  Het enige 
relevante ongevalscenario van Northern Manuport waarvan de effectafstand tot aan 
het beschouwde tracé reikt, betreft een brandscenario met toxische 
ontbindingsproducten (maximale effectafstand bedraagt 375 meter).  Er zijn geen 
nieuwe transportwegen gesitueerd binnen de maximale effectafstand van Northern 
Manuport.  Binnen deze maximale effectafstand rond het terrein van Northern 
Manuport is enkel de reeds bestaande Noorderlaan gesitueerd met een totale 
lengte (binnen de effectafstand) van ca. 560 meter.  Rekening houdend met een 
maximale aanwezigheid van 6 personen per 100 meter, wordt een totaal aantal 
personen binnen de effectafstand bekomen van maximaal 34 personen.  
Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan worden 
tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 34 personen.  Rekening houdend met de ligging van de 
groepsrisicocurve ver beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 16): 
Het groepsrisico van ExxonMobil te Zwijndrecht is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. december 2006.  Hieruit blijkt dat het groepsrisico enkel 
bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het industrieterrein bij 
naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat de maximale 
effectafstand (waarbij 1% letaliteit verwacht wordt) 730 meter bedraagt.  Deze 
afstand reikt net tot aan het meest nabije open wegdeel van het beschouwde tracé.  
Rekening houdend met deze ruimtelijke scheiding, wordt geen impact verwacht op 
de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Fina Antwerp Olefins – site C (nr 19): 
Het groepsrisico van Fina Antwerp Olefins – site C is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. mei 2012.  Hieruit is gebleken dat ter hoogte van de E34 
enkel overdrukeffecten relevant zijn tengevolge een gaswolkexplosie van een 
ethyleenleiding.  De maximale effectafstand bedraagt ca. 2,2 km.  Binnen deze 
afstand is ongeveer 2,6 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Rekening 
houdend met een aanwezigheid van 56 personen per km op het beschouwde tracé, 
wordt een totale aanwezigheid van ca. 146 personen bekomen op de E34 binnen 
de maximale effectafstand.  De kans op een gaswolkexplosie tengevolge faling van 
de ethyleenleiding situeert zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Aangezien een 
verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename 
van het aantal slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de 
slachtoffer-as (X-as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de 
groepsrisicocurve zal een verschuiving van deze curve ter hoogte van een 
gecumuleerde kans van 10-7/jaar of lager met 146 personen nog steeds tot 
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aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden op ca. 1,3 km ten zuidoosten van Fina Antwerp Olefins – site C.  Deze 
nieuwe weginfrastructuur verbindt de nieuw geplande tunnel onder de Schelde met 
de nieuw geplande tunnel ten zuiden van de E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km 
lang.  Conservatief wordt verder rekening gehouden met een bijkomende 
aanwezigheid van 56 personen op het beschouwde tracé.  De kans op een 
gaswolkexplosie tengevolge faling van de ethyleenleiding situeert zich in de 
ordegrootte 10-7/jaar.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel 
verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal de 
groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve zal een 
verschuiving van deze curve ter hoogte van een gecumuleerde kans van 10-7/jaar 
of lager met 56 personen nog steeds tot aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg 
wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Ineos (nr 22): 
Het groepsrisico van Ineos te Zwijndrecht is weergegeven in OVR/13/33.  Voor de 
bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 50 personen per km.  Op basis van de 
verkeersmodelleringen van het Vlaams Verkeerscentrum wordt voor het 
beschouwde tracé een maximaal aantal van 56 personen weerhouden per km.  Dit 
betekent dus een verhoging van 6 personen per km. ten opzichte van de 
gehanteerde populatiematrix in OVR/13/33.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen 
de (voor het externe risico) relevante installaties van Ineos en de autosnelweg E34 
kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een gaswolkexplosie 
tengevolge van een breuk van de butadieenopslag (2400 meter) relevant is met 
betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van Ineos.  
Binnen deze effectafstand is ca. 4 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  
Hierdoor zal er een toename zijn van 24 personen in de populatiematrix van Ineos.  
De kans op een gaswolkexplosie tengevolge breuk van de butadieenopslag situeert 
zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 100.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico 
enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal 
ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 24 personen.  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter 
volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing 
van het berekende groepsrisico.  
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden ten zuiden van Ineos.  Deze nieuwe weginfrastructuur verbindt de nieuw 
geplande tunnel onder de Schelde met de nieuw geplande tunnel ten zuiden van de 
E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km lang waarvan ca. 600 meter op industrieterrein 
is gesitueerd (ten noorden van de E34) en ca. 400 meter in agrarisch gebied (ten 
zuiden van de E34).  In OVR/13/33 werd op het industrieterrein rekening gehouden 
met een populatiedichtheid van 32 pers/ha en in het agrarisch gebied met 1 
pers/ha.  Rekening houdend met ca. 1,8 ha (= 600 m lengte x 30 m breedte) open 
wegdeel op het industrieterrein (met een populatiedichtheid van 32 pers/ha) en ca. 
1,2 ha (= 400 m lengte x 30 m breedte) open wegdeel in het agrarisch gebied (met 
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een populatiedichtheid van 1 pers/ha), kan een actueel aantal personen bepaald 
worden van ca. 59.  Tengevolge het beschouwde tracé wordt op dit open wegdeel 
een maximaal aantal van 56 personen verwacht.  Bijgevolg wordt geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Lanxess Rubber (nr 23): 
Het groepsrisico van Lanxess Rubber is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. 2008.  In het kader van het groepsrisico betreffen de 
relevante ongevalscenario’s van Lanxess Rubber ter hoogte van de E34 
voornamelijk de scenario’s met toxische effecten (voornamelijk tengevolge van 
chloor).  De bijhorende kans op meerdere slachtoffers tegelijkertijd situeert zich in 
de ordegrootte 10-9/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers berekend voor het groepsrisico ca. 300.  Deze 300 slachtoffers 
betreffen allen personen aanwezig op het industriegebied bij naburige bedrijven.  
De breedte van een toxische pluim ter hoogte van de E34 is niet gekend.  Op basis 
van ervaringsgegevens kan echter gesteld worden dat deze niet meer dan 500 
meter zal bedragen.  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal aantal 
van 6 personen per 100 meter verwacht op de E34, ofwel 30 personen over een 
afstand van 500 meter (binnen een toxische pluim).  Aangezien een verhoging van 
het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers zal ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-9/jaar de 
groepsrisicocurve verschuiven met maximaal 30 personen.  Hierdoor blijft de 
groepsrisicocurve echter volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden op ca. 430 meter ten zuidoosten van Lanxess Rubber.  Deze nieuwe 
weginfrastructuur verbindt de nieuw geplande tunnel onder de Schelde met de 
nieuw geplande tunnel ten zuiden van de E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km lang 
waarvan ca. 600 meter op industrieterrein is gesitueerd (ten noorden van de E34) 
en ca. 400 meter in agrarisch gebied (ten zuiden van de E34).  Uit het SWA-
veiligheidsrapport dd. 2008 kan bepaald worden dat de kans op een aantal 
slachtoffers ter hoogte van het nieuwe open wegdeel zich bevindt in de ordegrootte 
10-8/jaar.  Het aantal slachtoffers dat in het veiligheidsrapport berekend wordt met 
deze kans bedraagt ca. 300. Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel 
verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal ter 
hoogte van de gecumuleerde kans 10-8/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 56 personen.  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter 
volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 

 Nippon Shokubai Europe (nr 29): 
Het groepsrisico van Nippon Shokubai Europe is weergegeven in OVR/13/28.  Voor 
de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Het maximaal aantal personen op de 
E34 tengevolge het beschouwde tracé werd bepaald op 19 pers/ha of 56 personen 
per km.  Het aantal personen op de E34 in de populatiematrix van OVR/13/28 
bedraagt dus 26% van het maximaal aantal personen tengevolge het beschouwde 
tracé.  Dit komt dus overeen met ca. 15 personen per km.  Dit betekent dus een 
verhoging van 41 personen per km ten opzichte van de gehanteerde 
populatiematrix in OVR/13/28.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het 
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externe risico) relevante installaties van Nippon Shokubai Europe en de 
autosnelweg E34 kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een 
gaswolkexplosie tengevolge van een breuk van de propeenleiding (1158 meter) 
relevant is met betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het 
groepsrisico van Nippon Shokubai Europe.  Binnen deze effectafstand is ca. 2 km 
van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Hierdoor zal er een toename zijn van 82 
personen in de populatiematrix van Nippon Shokubai Europe.  De kans op een 
gaswolkexplosie tengevolge breuk van de propeenleiding situeert zich in de 
ordegrootte 7 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 10.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel 
verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal ter 
hoogte van de gecumuleerde kans 7 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 82 personen langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter volledig onder de 
grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het 
berekende groepsrisico.  
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden op ca. 1 km ten oosten van Nippon Shokubai Europe.  Deze nieuwe 
weginfrastructuur verbindt de nieuw geplande tunnel onder de Schelde met de 
nieuw geplande tunnel ten zuiden van de E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km lang 
waarvan ca. 600 meter op industrieterrein is gesitueerd (ten noorden van de E34) 
en ca. 400 meter in agrarisch gebied (ten zuiden van de E34).  In OVR/13/28 werd 
op het industrieterrein rekening gehouden met een populatiedichtheid van 5 
pers/ha en in het agrarisch gebied met 1 pers/ha.  Rekening houdend met ca. 1,8 
ha (= 600 m lengte x 30 m breedte) open wegdeel op het industrieterrein (met een 
populatiedichtheid van 5 pers/ha) en ca. 1,2 ha (= 400 m lengte x 30 m breedte) 
open wegdeel in het agrarisch gebied (met een populatiedichtheid van 1 pers/ha), 
kan een actueel aantal personen bepaald worden van 10.  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt op dit open wegdeel een maximaal aantal van 56 
personen verwacht.  Bijgevolg wordt een verhoging verwacht van ca. 46 personen 
in de popuatiematrix van Nippon Shokubai Europe.  Aangezien een verhoging van 
het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-
as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve zal een 
verschuiving van deze curve met 46 personen nog steeds tot aanvaardbare risico’s 
leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Noord Natie Terminals (nr 30): 
Het groepsrisico van Noord Natie Terminals is weergegeven in OVR/10/21.  Hieruit 
is gebleken dat een maximale effectafstand van Noord Natie Terminals bekomen 
wordt van 875 meter.  Binnen deze maximale effectafstand is ca. 500 meter van 
een open wegdeel gesitueerd.  Rekening houdend met een aanwezigheid van 56 
personen per km op het beschouwde tracé kan een maximale toename van de 
populatie bepaald worden van 28 personen.  Aangezien een verhoging van het 
groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-
as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve zal een 
verschuiving van deze curve met 28 personen nog steeds tot aanvaardbare risico’s 
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leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Praxair (nr 34): 
Het groepsrisico van Praxair is weergegeven in het OVR/10/16.  Hieruit blijkt dat 
het groepsrisico enkel bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het 
industrieterrein bij naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat 
de maximale effectafstand 670 meter bedraagt.  Rekening houdend met een 
ruimtelijke scheiding tussen de terreingrens van Praxair en de autosnelweg E34 
van meer dan 900 meter, wordt geen impact verwacht op de toetsing van het 
berekende groepsrisico. 
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden ten zuiden van Praxair.  Deze nieuwe weginfrastructuur verbindt de nieuw 
geplande tunnel onder de Schelde met de nieuw geplande tunnel ten zuiden van de 
E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km lang waarvan ca. 600 meter op industrieterrein 
is gesitueerd (ten noorden van de E34) en ca. 400 meter in agrarisch gebied (ten 
zuiden van de E34).  Binnen de maximale effectafstand (670 meter) is enkel 
industriegebied gesitueerd.  In OVR/10/16 werd op het industrieterrein rekening 
gehouden met een populatiedichtheid van 40 pers/ha.  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt op dit open wegdeel een maximaal aantal van 56 
personen verwacht, ofwel ca. 19 pers/ha.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht 
wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Sea Tank Terminal 6de Havendok (nr 38): 
Het groepsrisico van Sea Tank Terminal 6de Havendok is weergegeven in 
OVR/13/45.  Hieruit is gebleken dat de maximale effectafstand van Sea Tank 
Terminal 6de Havendok bekomen wordt door gaswolkexplosies en ca. 593 meter 
bedraagt.  Deze afstand reikt niet tot open wegdelen van het beschouwde tracé.  
Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het groepsrisico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in OVR/11/08.  
De populatie op de autosnelweg E34 werd verondersteld als 5 personen per 100 
meter autosnelweg.  Rekening houdend met één bijkomende persoon per 100 
meter autosnelweg (zie hiervoor) en de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt geen impact verwacht op de toetsing van het 
berekende groepsrisico. 

 
De meeste nabije lage drempel Seveso-inrichting betreft: 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 190 meter van nieuwe open wegdelen ten oosten van de inrichting 
gesitueerd en op ca. 260 meter van nieuwe open wegdelen ten zuiden van de 
inrichting.  Tussen Messer en de autosnelweg E34 (inclusief op- en afrit) is het 
kantorencomplex van Baloise gesitueerd.  Hiervoor zijn actueel geen 
populatiegegevens voor beschikbaar.  In het OVR van het naastgelegen Van Moer 
Cleaning & Repair (OVR/11/08) werd rekening gehouden met een populatie van 
248 personen op dit kantorencomplex.  Rekening houdend met de ruimtelijke 
scheiding tussen de nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, met de activiteiten 
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van de inrichting, alsook met de reeds aanwezige populatie rond Messer Belgium, 
wordt een verhoging van één persoon per 100 meter op de autosnelweg E34 (tov 
de referentiesituatie) niet relevant geacht voor het groepsrisico van Messer 
Belgium.  Opgelijkaardige wijze kan besloten worden dat een toename van 56 
personen op de nieuwe wegdelen niet verwacht wordt te zullen leiden tot 
onaanvaardbare risico’s voor het groepsrisico.  Bijgevolg wordt geen impact 
verwacht op de toetsing van het groepsrisico. 

 
Tenslotte kan vermeld worden dat er nog enkele andere lage drempel Seveso-inrichtingen 
gesitueerd zijn in de omgeving van het beschouwde tracé (zie kaarten in bijlage 2.5).  Deze 
inrichtingen zijn echter op een grotere afstand gelegen dan de hierboven beschreven 
inrichting Messer Belgium (op ca. 500 meter en meer).  Bovendien kan vermeld worden dat 
tussen deze inrichtingen en het beschouwde tracé andere (hoge drempel) Seveso-
inrichtingen gesitueerd zijn waar grote aantallen personen aanwezig zijn.  De personen op 
het industrieterrein van naburige inrichtingen bepalen voornamelijk het groepsrisico van de 
lage drempel Seveso-inrichtingen.  Op basis van ervaringsgevens kan hieruit besloten 
worden dat de aanwezigheid van 6 personen per 100 meter op de autosnelweg E34 en de 
nieuwe open wegdelen tengevolge het beschouwde tracé geen significante bijdrage zal 
hebben aan het groepsrisico van een lage drempel Seveso-inrichting, welke zou leiden tot 
een onaanvaardbaar groepsrisico. 
Gelet op de status van de lage drempel Seveso-inrichtingen, de grote ruimtelijke scheiding, 
alsook de reeds aanwezige populatie op het industrieterrein, kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het groepsrisico. 
 

2.3.3.3 Meccano 1 tracé 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het instorten van een tunnel(deel) op het beschouwde 
tracé aanleiding kan geven tot een zwaar ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke 
beschouwd kan worden als domino-effect.  Het gaat hierbij om mogelijke domino-effecten 
naar de volgende Seveso-inrichtingen: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17):  
Uit paragraaf 2.3.1.1 en paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het falen van een 
transporteenheid ter hoogte van het op- en afrittencomplex ter hoogte van de 
Scheldelaan, alsook het instorten van een tunneldeel aanleiding kan geven tot 
mogelijke domino-effecten bij enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  De maximale kans dat een domino-effect met de 
bovengrondse leidingen veroorzaakt wordt, werd bepaald op 1,7 10-4/jaar.  De 
bijdrage aan de initiële faalfrequentie van deze leidingen werd bepaald op 
maximaal 38%.  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical zal een verschuiving van deze curve langs de Y-as (welke 
de kans op een aantal slachtoffers weergeeft) met de vermelde verhoging van ca. 
38% nog steeds tot aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg wordt geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Lanxess Rubber (nr 23):  
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Uit paragraaf 2.3.1.2 is gebleken dat het instorten van een tunneldeel ter hoogte 
van het noordelijk deel van de Canadastraat aanleiding kan geven tot mogelijke 
domino-effecten bij installaties van Lanxess Rubber.  De kans dat dit gebeurt werd 
bepaald op 1,6 10-4/jaar.  Rekening houdend met een initiële faalfrequentie van de 
getroffen installaties in de ordegrootte 10-5/jaar ligt de kans op domino-effecten ca. 
11 maal hoger.  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve van Lanxess Rubber 
kan verwacht worden dat een verschuiving van deze curve langs de Y-as (welke de 
kans op een aantal slachtoffers weergeeft) tengevolge de vermelde verhoging de 
groepsrisicocriteria zal overschrijden.  Bijgevolg wordt een significante impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico.  Het berekende 
groepsrisico van Lanxess Rubber (zoals vermeld in het SWA-VR dd 2008) is 
weergegeven in Bijlage 2.7. 

 
Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande hoge drempel Seveso-inrichtingen ten opzichte van 
nieuwe open wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het groepsrisico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  De relevante 
ongevalscenario’s van 3M Belgium betreffen enerzijds een gaswolkexplosie 
tengevolge van het falen van een container met vinylideenfluoride, en anderzijds 
ongevallen met toxische effecten met waterstoffluoride (HF).  De effectafstand bij 
een gaswolkexplosie bedraagt 300 meter.  Deze effectafstand reikt niet tot aan de 
autosnelweg E34.  Het groepsrisico wordt bijgevolg volledig bepaald door de 
toxische effecten.  De populatie op de autosnelweg E34 werd hierin niet specifiek 
ingevuld, maar hierbij werd rekening gehouden met de populatie in het 
aangrenzende gebied.   
Het aangrenzende gebied ten oosten en ten zuidoosten van 3M Belgium werd 
ingevuld met een personendichtheid van 36 pers/ha.  Ook het gedeelte van de E34 
ten zuidoosten van 3M Belgium (inclusief aansluiting naar de Waaslandtunnel en 
de E17) werd ingevuld met een populatiedichtheid van 36 pers/ha.  Dit is bijna 
dubbel zoveel als de berekende populatiedichtheid op basis van het maximaal 
aantal passerende voertuigen voor de beschouwde alternatieve tracés (19 
pers/ha).  Voor het beschouwde traject ten oosten van 3M Belgium kan bijgevolg 
besloten worden dat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 
De breedte van een toxische pluim wordt conservatief verder beschouwd op 300 
meter.  Deze afstand werd bepaald op basis van de dispersieberekeningen uit 
bijlage 5 van OVR/07/06.  Ter hoogte van de E34 ten zuiden van 3M Belgium is het 
aantal personen op de autosnelweg in de popluatiematrix ingegeven op basis van 
een dichtheid van 4 pers/ha.  Rekening houdend met een breedte van de 
autosnelweg van 30 meter, bekomt men ca. 4 personen over een afstand van 300 
meter autosnelweg (gelegen binnen de toxische pluim).  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt een maximaal aantal van 6 personen per 100 meter 
verwacht op de E34, ofwel 18 personen over een afstand van 300 meter.  Dit leidt 
tot een toename van ca. 13 personen ten opzichte van de populatiematrix uit 
OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de groepsrisicocurve ver 
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beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 
Ten westen van 3M Belgium is de populatiematrix tot 4 km ver ingegeven in cellen 
van 100 m x 100 m.  Ter hoogte van de E34 wordt in westelijke richting over een 
afstand van 4 km en een breedte van 100 meter (d.i. één rij cellen uit de 
populatiematrix) het gemiddeld aantal personen bepaald op 631.  Het totaal aantal 
personen binnen een toxische pluim met breedte 300 meter bedraagt dus ca. 1893 
personen.  Rekening houdend met een breedte van de autosnelweg van 30 meter, 
bekomt men ca. 136 personen over een afstand van 4 km autosnelweg (gelegen 
binnen de toxische pluim).  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal 
aantal van 56 personen per km verwacht op de E34, ofwel 224 personen over een 
afstand van 4 km.  Dit leidt tot een toename van ca. 88 personen ten opzichte van 
de populatiematrix uit OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de 
groepsrisicocurve ver beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden ten westen van 3M Belgium.  Deze nieuwe weginfrastructuur verbindt de 
nieuw geplande tunnel onder de Schelde met de nieuw geplande tunnel ten zuiden 
van de E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km lang waarvan ca. 600 meter op 
industrieterrein is gesitueerd (ten noorden van de E34) en ca. 400 meter in 
agrarisch gebied (ten zuiden van de E34).  In OVR/07/06 werd op het 
industrieterrein rekening gehouden met een populatiedichtheid van 37 pers/ha en in 
het agrarisch gebied met 5 pers/ha.  Rekening houdend met ca. 1,8 ha (= 600 m 
lengte x 30 m breedte) open wegdeel op het industrieterrein (met een 
populatiedichtheid van 37 pers/ha) en ca. 1,2 ha (= 400 m lengte x 30 m breedte) 
open wegdeel in het agrarisch gebied (met een populatiedichtheid van 5 pers/ha), 
kan een actueel aantal personen bepaald worden van ca. 73.  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt op dit open wegdeel een maximaal aantal van 56 
personen verwacht.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht wordt op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 

 Alca Petroleum Company (nr 6): 
Het groepsrisico van Alca Petroleum Company is weergegeven in OVR/11/05.  
Hieruit is gebleken dat de maximale effectafstand van Alca Petroleum Company 
bekomen wordt door plasbranden en ca. 150 meter bedraagt.  Deze afstand reikt 
niet tot aan het beschouwde tracé.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Alfred Talke Logistic Services (nr 7): 
Het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services is weergegeven in OVR/13/11.  
Voor de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Hierbij werd de populatiedichtheid op 
de transportweg gelijk gesteld aan de populatiedichtheid in het aangrenzende 
agrarisch gebied.  Gelet op de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het externe 
risico) relevante installaties van Alfred Talke Logistic Services en de autosnelweg 
E34 kan besloten worden dat enkel de effectafstanden tengevolge toxische 
rookgassen bij een magazijnbrand relevant zijn met betrekking tot de impact van 
het beschouwde tracé op het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services.  De 
maximale effectafstand bij toxische rookgassen tengevolge een magazijnbrand 
bedraagt 3,275 km.  Aangezien dit type ongevalscenario zich niet cirkelvormig rond 
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de inrichting uitbreidt maar windmeewaarts in de vorm van een pluim, wordt verder 
met deze maximale getroffen afstand van een open wegdeel rekening gehouden in 
het kader van het groepsrisico.  Over een maximale afstand van 3,275 km 
autosnelweg kan men in het OVR/13/11 32,75 populatiematrixcellen (van 100 m x 
100 m) identificeren met een populatiedichtheid van 5 pers/ha.  Dit geeft een totale 
populatie weer van ca. 164 personen binnen de maximale effectafstand.  Op basis 
van een maximale aanwezigheid van 56 personen per km tengevolge van het 
beschouwde tracé, kan het aantal personen bepaald worden op ca. 183 binnen de 
maximale effectafstand op de autosnelweg van het beschouwde tracé.  Gelet op 
een breedte van de weg van ca. 30 meter, en een aanwezigheid van 5 pers/ha 
rondom de autosnelweg kan het aantal aanwezige personen binnen de maximale 
effectafstand, maar niet op de autosnelweg, bepaald worden op ca. 115 personen.  
Het totaal aantal personen binnen de maximale effectafstand op het beschouwde 
tracé bedraagt bijgevolg 298 (= 183 + 115).  Ten opzichte van OVR/13/11 zal de 
populatie op de autosnelweg binnen de maximale effectafstand dus toenemen met 
een factor 1,8.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan 
worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal de 
groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Rekening houdend met een toename van het aantal 
slachtoffers met een factor 1,8 kan besloten worden dat de groepsrisicocurve 
volledig onder de grenswaardelijn blijft, zodat geen impact verwacht wordt op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden op ca. 850 meter ten oosten van Alfred Talke Logistic Services.  Deze 
nieuwe weginfrastructuur verbindt de nieuw geplande tunnel onder de Schelde met 
de nieuw geplande tunnel ten zuiden van de E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km 
lang waarvan ca. 600 meter op industrieterrein is gesitueerd (ten noorden van de 
E34) en ca. 400 meter in agrarisch gebied (ten zuiden van de E34).  In OVR/13/11 
werd op het industrieterrein rekening gehouden met een populatiedichtheid van 5 
pers/ha en in het agrarisch gebied met 1 pers/ha.  Rekening houdend met ca. 1,8 
ha (= 600 m lengte x 30 m breedte) open wegdeel op het industrieterrein (met een 
populatiedichtheid van 5 pers/ha) en ca. 1,2 ha (= 400 m lengte x 30 m breedte) 
open wegdeel in het agrarisch gebied (met een populatiedichtheid van 1 pers/ha), 
kan een actueel aantal personen bepaald worden van 10.  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt op dit open wegdeel een maximaal aantal van 56 
personen verwacht.  Bijgevolg wordt een verhoging verwacht van ca. 46 personen 
in de popuatiematrix van Alfred Talke Logistic Services.  De kans op toxische 
rookgassen situeert zich in de ordegrootte 10-6/jaar.  Voor deze kans bedraagt het 
gecumuleerde aantal slachtoffers ca. 10.  Aangezien een verhoging van het 
groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers zal ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-6/jaar (of lager) de 
groepsrisicocurve verschuiven met maximaal 46 personen.  Hierdoor blijft de 
groepsrisicocurve echter volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Antwerp Bulk Terminal (nr 8): 
Het externe risico van Antwerp Bulk Terminal (ABT) werd besproken in OVR/10/18.  
Hieruit is gebleken dat op het bedrijfsterrein van ABT geen installaties aanwezig 
zijn die een significante bijdrage leveren aan het extern risico voor de mens.  
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Hierdoor werd geen kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd in het vermelde OVR.  
Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het groepsrisico. 

 Northern Manuport (nr 14): 
Het groepsrisico van Northern Manuport is weergegeven in OVR/05/14.  Het enige 
relevante ongevalscenario van Northern Manuport waarvan de effectafstand tot aan 
het beschouwde tracé reikt, betreft een brandscenario met toxische 
ontbindingsproducten (maximale effectafstand bedraagt 375 meter).  Er zijn geen 
nieuwe transportwegen gesitueerd binnen de maximale effectafstand van Northern 
Manuport.  Binnen deze maximale effectafstand rond het terrein van Northern 
Manuport is enkel de reeds bestaande Noorderlaan gesitueerd met een totale 
lengte (binnen de effectafstand) van ca. 560 meter.  Rekening houdend met een 
maximale aanwezigheid van 6 personen per 100 meter, wordt een totaal aantal 
personen binnen de effectafstand bekomen van maximaal 34 personen.  
Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan worden 
tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 34 personen.  Rekening houdend met de ligging van de 
groepsrisicocurve ver beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 16): 
Het groepsrisico van ExxonMobil te Zwijndrecht is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. december 2006.  Hieruit blijkt dat het groepsrisico enkel 
bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het industrieterrein bij 
naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat de maximale 
effectafstand (waarbij 1% letaliteit verwacht wordt) 730 meter bedraagt.  Deze 
afstand reikt net tot aan het meest nabije open wegdeel van het beschouwde tracé.  
Rekening houdend met deze ruimtelijke scheiding, wordt geen impact verwacht op 
de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17): 
Het groepsrisico van ExxonMobil Petroleum & Chemical is weergegeven in 
OVR/13/29.  Hieruit is gebleken dat een maximale effectafstand van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical bekomen wordt van ca. 2,3 km.  Binnen deze maximale 
effectafstand is 1 km van een open wegdeel gesitueerd op korte afstand (m.n. op 
het geplande op- en afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan).  Tevens is 
nog ca. 300 meter van een nieuw open wegdeel op de linker Schelde-oever 
gesitueerd binnen deze maximale effectafstand, alsook ca. 500 meter van een 
nieuw open wegdeel ten noorden nabij de aansluiting met de Antwerpse ring.  Deze 
twee laatste open wegdelen situeren zich rond de 1%-letaliteitafstand.  Rekening 
houdend met een aanwezigheid van 56 personen per km op het beschouwde tracé 
kan een maximale toename van de populatie bepaald worden van ca. 100 
personen, waarvan 56 personen ter hoogte van het op- en afritten complex nabij de 
Scheldelaan, en ca. 44 personen op de overige open wegdelen.  Daar deze 44 
personen zich situeren nabij de 1%-letaliteitafstand wordt verder conservatief 
gerekend met 10% slachtoffers tengevolge van een ongevalscenario.  Ter hoogte 
van deze maximale effectafstand leidt dit tot een maximaal aantal slachtoffers van 
ca. 4 personen.  De maximale effectafstand wordt bekomen met een 
scenariofrequentie van ordegrootte 10-6/jaar. Aangezien een verhoging van het 
groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-
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as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve zal een 
verschuiving van deze curve met ca. 60 personen ter hoogte van een 
gecumuleerde kans van 10-6/jaar of lager, nog steeds tot aanvaardbare risico’s 
leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Fina Antwerp Olefins – site C (nr 19): 
Het groepsrisico van Fina Antwerp Olefins – site C is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. mei 2012.  Hieruit is gebleken dat ter hoogte van de E34 
enkel overdrukeffecten relevant zijn tengevolge een gaswolkexplosie van een 
ethyleenleiding.  De maximale effectafstand bedraagt ca. 2,2 km.  Binnen deze 
afstand is ongeveer 2,6 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Rekening 
houdend met een aanwezigheid van 56 personen per km op het beschouwde tracé, 
wordt een totale aanwezigheid van ca. 146 personen bekomen op de E34 binnen 
de maximale effectafstand.  De kans op een gaswolkexplosie tengevolge faling van 
de ethyleenleiding situeert zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Aangezien een 
verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename 
van het aantal slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de 
slachtoffer-as (X-as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de 
groepsrisicocurve zal een verschuiving van deze curve ter hoogte van een 
gecumuleerde kans van 10-7/jaar of lager met 146 personen nog steeds tot 
aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden op ca. 1,3 km ten zuidoosten van Fina Antwerp Olefins – site C.  Deze 
nieuwe weginfrastructuur verbindt de nieuw geplande tunnel onder de Schelde met 
de nieuw geplande tunnel ten zuiden van de E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km 
lang.  Conservatief wordt verder rekening gehouden met een bijkomende 
aanwezigheid van 56 personen op het beschouwde tracé.  De kans op een 
gaswolkexplosie tengevolge faling van de ethyleenleiding situeert zich in de 
ordegrootte 10-7/jaar.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel 
verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal de 
groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve zal een 
verschuiving van deze curve ter hoogte van een gecumuleerde kans van 10-7/jaar 
of lager met 56 personen nog steeds tot aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg 
wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Ineos (nr 22): 
Het groepsrisico van Ineos te Zwijndrecht is weergegeven in OVR/13/33.  Voor de 
bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 50 personen per km.  Op basis van de 
verkeersmodelleringen van het Vlaams Verkeerscentrum wordt voor het 
beschouwde tracé een maximaal aantal van 56 personen weerhouden per km.  Dit 
betekent dus een verhoging van 6 personen per km. ten opzichte van de 
gehanteerde populatiematrix in OVR/13/33.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen 
de (voor het externe risico) relevante installaties van Ineos en de autosnelweg E34 
kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een gaswolkexplosie 
tengevolge van een breuk van de butadieenopslag (2400 meter) relevant is met 
betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van Ineos.  
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Binnen deze effectafstand is ca. 4 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  
Hierdoor zal er een toename zijn van 24 personen in de populatiematrix van Ineos.  
De kans op een gaswolkexplosie tengevolge breuk van de butadieenopslag situeert 
zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 100.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico 
enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal 
ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 24 personen.  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter 
volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing 
van het berekende groepsrisico.  
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden ten zuiden van Ineos.  Deze nieuwe weginfrastructuur verbindt de nieuw 
geplande tunnel onder de Schelde met de nieuw geplande tunnel ten zuiden van de 
E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km lang waarvan ca. 600 meter op industrieterrein 
is gesitueerd (ten noorden van de E34) en ca. 400 meter in agrarisch gebied (ten 
zuiden van de E34).  In OVR/13/33 werd op het industrieterrein rekening gehouden 
met een populatiedichtheid van 32 pers/ha en in het agrarisch gebied met 1 
pers/ha.  Rekening houdend met ca. 1,8 ha (= 600 m lengte x 30 m breedte) open 
wegdeel op het industrieterrein (met een populatiedichtheid van 32 pers/ha) en ca. 
1,2 ha (= 400 m lengte x 30 m breedte) open wegdeel in het agrarisch gebied (met 
een populatiedichtheid van 1 pers/ha), kan een actueel aantal personen bepaald 
worden van ca. 59.  Tengevolge het beschouwde tracé wordt op dit open wegdeel 
een maximaal aantal van 56 personen verwacht.  Bijgevolg wordt geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 
Ten noorden van Ineos (aan de overzijde van de Schelde) wordt voor het 
beschouwde tracé een nieuw op- en afrittencomplex voorzien ter hoogte van de 
Scheldelaan.  Deze open wegdelen zijn gesitueerd op de terreinen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical en Vopak Terminal Eurotank.  Deze open wegdelen zijn 
gesitueerd buiten de 10-8-contour van het plaatsgebonden risico. In het OVR/13/33 
werd dit gebied ingevuld met een populatiedichtheid van 32 pers/ha.  Dit is bijna 
dubbel zoveel als de berekende populatiedichtheid op basis van het maximaal 
aantal passerende voertuigen voor de beschouwde alternatieve tracés (19 
pers/ha).  Voor het beschouwde traject ten noorden van Ineos kan bijgevolg 
besloten worden dat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Lanxess Rubber (nr 23): 
Het groepsrisico van Lanxess Rubber is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. 2008.  In het kader van het groepsrisico betreffen de 
relevante ongevalscenario’s van Lanxess Rubber ter hoogte van de E34 
voornamelijk de scenario’s met toxische effecten (voornamelijk tengevolge van 
chloor).  De bijhorende kans op meerdere slachtoffers tegelijkertijd situeert zich in 
de ordegrootte 10-9/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers berekend voor het groepsrisico ca. 300.  Deze 300 slachtoffers 
betreffen allen personen aanwezig op het industriegebied bij naburige bedrijven.  
De breedte van een toxische pluim ter hoogte van de E34 is niet gekend.  Op basis 
van ervaringsgegevens kan echter gesteld worden dat deze niet meer dan 500 
meter zal bedragen.  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal aantal 
van 6 personen per 100 meter verwacht op de E34, ofwel 30 personen over een 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 75 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

afstand van 500 meter (binnen een toxische pluim).  Aangezien een verhoging van 
het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers zal ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-9/jaar de 
groepsrisicocurve verschuiven met maximaal 30 personen.  Hierdoor blijft de 
groepsrisicocurve echter volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden op ca. 430 meter ten zuidoosten van Lanxess Rubber.  Deze nieuwe 
weginfrastructuur verbindt de nieuw geplande tunnel onder de Schelde met de 
nieuw geplande tunnel ten zuiden van de E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km lang 
waarvan ca. 600 meter op industrieterrein is gesitueerd (ten noorden van de E34) 
en ca. 400 meter in agrarisch gebied (ten zuiden van de E34).  Uit het SWA-
veiligheidsrapport dd. 2008 kan bepaald worden dat de kans op een aantal 
slachtoffers ter hoogte van het nieuwe open wegdeel zich bevindt in de ordegrootte 
10-8/jaar.  Het aantal slachtoffers dat in het veiligheidsrapport berekend wordt met 
deze kans bedraagt ca. 300. Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel 
verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal ter 
hoogte van de gecumuleerde kans 10-8/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 56 personen.  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter 
volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 

 Nippon Shokubai Europe (nr 29): 
Het groepsrisico van Nippon Shokubai Europe is weergegeven in OVR/13/28.  Voor 
de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Het maximaal aantal personen op de 
E34 tengevolge het beschouwde tracé werd bepaald op 19 pers/ha of 56 personen 
per km.  Het aantal personen op de E34 in de populatiematrix van OVR/13/28 
bedraagt dus 26% van het maximaal aantal personen tengevolge het beschouwde 
tracé.  Dit komt dus overeen met ca. 15 personen per km.  Dit betekent dus een 
verhoging van 41 personen per km ten opzichte van de gehanteerde 
populatiematrix in OVR/13/28.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het 
externe risico) relevante installaties van Nippon Shokubai Europe en de 
autosnelweg E34 kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een 
gaswolkexplosie tengevolge van een breuk van de propeenleiding (1158 meter) 
relevant is met betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het 
groepsrisico van Nippon Shokubai Europe.  Binnen deze effectafstand is ca. 2 km 
van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Hierdoor zal er een toename zijn van 82 
personen in de populatiematrix van Nippon Shokubai Europe.  De kans op een 
gaswolkexplosie tengevolge breuk van de propeenleiding situeert zich in de 
ordegrootte 7 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 10.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel 
verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal ter 
hoogte van de gecumuleerde kans 7 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 82 personen langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter volledig onder de 
grenswaardelijn zodat geen relevante impact verwacht wordt op de toetsing van het 
berekende groepsrisico.  
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Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden op ca. 1 km ten oosten van Nippon Shokubai Europe.  Deze nieuwe 
weginfrastructuur verbindt de nieuw geplande tunnel onder de Schelde met de 
nieuw geplande tunnel ten zuiden van de E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km lang 
waarvan ca. 600 meter op industrieterrein is gesitueerd (ten noorden van de E34) 
en ca. 400 meter in agrarisch gebied (ten zuiden van de E34).  In OVR/13/28 werd 
op het industrieterrein rekening gehouden met een populatiedichtheid van 5 
pers/ha en in het agrarisch gebied met 1 pers/ha.  Rekening houdend met ca. 1,8 
ha (= 600 m lengte x 30 m breedte) open wegdeel op het industrieterrein (met een 
populatiedichtheid van 5 pers/ha) en ca. 1,2 ha (= 400 m lengte x 30 m breedte) 
open wegdeel in het agrarisch gebied (met een populatiedichtheid van 1 pers/ha), 
kan een actueel aantal personen bepaald worden van 10.  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt op dit open wegdeel een maximaal aantal van 56 
personen verwacht.  Bijgevolg wordt een verhoging verwacht van ca. 46 personen 
in de popuatiematrix van Nippon Shokubai Europe.  Aangezien een verhoging van 
het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-
as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve zal een 
verschuiving van deze curve met 46 personen nog steeds tot aanvaardbare risico’s 
leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Noord Natie Terminals (nr 30): 
Het groepsrisico van Noord Natie Terminals is weergegeven in OVR/10/21.  Hieruit 
is gebleken dat een maximale effectafstand van Noord Natie Terminals bekomen 
wordt van 875 meter.  Binnen deze maximale effectafstand is 1 km van een open 
wegdeel gesitueerd.  Rekening houdend met een aanwezigheid van 56 personen 
per km op het beschouwde tracé kan een maximale toename van de populatie 
bepaald worden van 56 personen.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico 
enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal 
de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve zal een 
verschuiving van deze curve met 56 personen nog steeds tot aanvaardbare risico’s 
leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Praxair (nr 34): 
Het groepsrisico van Praxair is weergegeven in het OVR/10/16.  Hieruit blijkt dat 
het groepsrisico enkel bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het 
industrieterrein bij naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat 
de maximale effectafstand 670 meter bedraagt.  Rekening houdend met een 
ruimtelijke scheiding tussen de terreingrens van Praxair en de autosnelweg E34 
van meer dan 900 meter, wordt geen impact verwacht op de toetsing van het 
berekende groepsrisico. 
Tengevolge het beschouwde tracé zal een bijkomend open wegdeel gebouwd 
worden ten zuiden van Praxair.  Deze nieuwe weginfrastructuur verbindt de nieuw 
geplande tunnel onder de Schelde met de nieuw geplande tunnel ten zuiden van de 
E34.  Dit open wegdeel is ca. 1 km lang waarvan ca. 600 meter op industrieterrein 
is gesitueerd (ten noorden van de E34) en ca. 400 meter in agrarisch gebied (ten 
zuiden van de E34).  Binnen de maximale effectafstand (670 meter) is enkel 
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industriegebied gesitueerd.  In OVR/10/16 werd op het industrieterrein rekening 
gehouden met een populatiedichtheid van 40 pers/ha.  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt op dit open wegdeel een maximaal aantal van 56 
personen verwacht, ofwel ca. 19 pers/ha.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht 
wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Sea Tank Terminal 6de Havendok (nr 38): 
Het groepsrisico van Sea Tank Terminal 6de Havendok is weergegeven in 
OVR/13/45.  Hieruit is gebleken dat de maximale effectafstand van Sea Tank 
Terminal 6de Havendok bekomen wordt door gaswolkexplosies en ca. 593 meter 
bedraagt.  Deze afstand reikt niet tot open wegdelen van het beschouwde tracé.  
Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok (nr 39): 
Het groepsrisico van Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok is weergegeven in 
het SWA-veiligheidsrapport dd. juni 2012.  Hieruit is gebleken dat binnen de 
beschreven populatiematrix ca. 1 km van een open wegdeel van het beschouwde 
tracé is gesitueerd.  Rekening houdend met een aanwezigheid van 56 personen 
per km op het beschouwde tracé kan een maximale toename van de populatie 
bepaald worden van 56 personen.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico 
enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal 
de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve zal een 
verschuiving van deze curve met 56 personen nog steeds tot aanvaardbare risico’s 
leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het groepsrisico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in OVR/11/08.  
De populatie op de autosnelweg E34 werd verondersteld als 5 personen per 100 
meter autosnelweg.  Rekening houdend met één bijkomende persoon per 100 
meter autosnelweg (zie hiervoor) en de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt geen relevante impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 

 Vopak Terminal Eurotank (nr. 51): 
Het groepsrisico van Vopak Terminal Eurotank is weergegeven in OVR/11/23.  
Hieruit is gebleken dat een maximale effectafstand van Vopak Terminal Eurotank 
bekomen wordt van 975 meter.  Binnen deze maximale effectafstand is 1 km van 
een open wegdeel gesitueerd.  Rekening houdend met een aanwezigheid van 56 
personen per km op het beschouwde tracé kan een maximale toename van de 
populatie bepaald worden van 56 personen.  Aangezien een verhoging van het 
groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-
as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve zal een 
verschuiving van deze curve met 56 personen nog steeds tot aanvaardbare risico’s 
leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 
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De meeste nabije lage drempel Seveso-inrichting betreft: 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 190 meter van nieuwe open wegdelen ten oosten van de inrichting 
gesitueerd en op ca. 260 meter van nieuwe open wegdelen ten zuiden van de 
inrichting.  Tussen Messer en de autosnelweg E34 (inclusief op- en afrit) is het 
kantorencomplex van Baloise gesitueerd.  Hiervoor zijn actueel geen 
populatiegegevens voor beschikbaar.  In het OVR van het naastgelegen Van Moer 
Cleaning & Repair (OVR/11/08) werd rekening gehouden met een populatie van 
248 personen op dit kantorencomplex.  Rekening houdend met de ruimtelijke 
scheiding tussen de nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, met de activiteiten 
van de inrichting, alsook met de reeds aanwezige populatie rond Messer Belgium, 
wordt een verhoging van één persoon per 100 meter op de autosnelweg E34 (tov 
de referentiesituatie) niet relevant geacht voor het groepsrisico van Messer 
Belgium.  Opgelijkaardige wijze kan besloten worden dat een toename van 56 
personen op de nieuwe wegdelen niet verwacht wordt te zullen leiden tot 
onaanvaardbare risico’s voor het groepsrisico.  Bijgevolg wordt geen impact 
verwacht op de toetsing van het groepsrisico. 

 
Tenslotte kan vermeld worden dat er nog enkele andere lage drempel Seveso-inrichtingen 
gesitueerd zijn in de omgeving van het beschouwde tracé (zie kaarten in bijlage 2.5).  Deze 
inrichtingen zijn echter op een grotere afstand gelegen dan de hierboven beschreven 
inrichting Messer Belgium (op ca. 500 meter en meer).  Bovendien kan vermeld worden dat 
tussen deze inrichtingen en het beschouwde tracé andere (hoge drempel) Seveso-
inrichtingen gesitueerd zijn waar grote aantallen personen aanwezig zijn.  De personen op 
het industrieterrein van naburige inrichtingen bepalen voornamelijk het groepsrisico van de 
lage drempel Seveso-inrichtingen.  Op basis van ervaringsgevens kan hieruit besloten 
worden dat de aanwezigheid van 6 personen per 100 meter op de autosnelweg E34 en de 
nieuwe open wegdelen tengevolge het beschouwde tracé geen significante bijdrage zal 
hebben aan het groepsrisico van een lage drempel Seveso-inrichting, welke zou leiden tot 
een onaanvaardbaar groepsrisico. 
Gelet op de status van de lage drempel Seveso-inrichtingen, de grote ruimtelijke scheiding, 
alsook de reeds aanwezige populatie op het industrieterrein, kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het groepsrisico. 
 

2.3.3.4 Oosterweel noord tracé 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het falen van een transporteenheid, alsook het instorten 
van een tunnel(deel) op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke beschouwd kan worden als domino-
effect.  Hierdoor zal eveneens geen risicoverhoging optreden van het groepsrisico van 
bestaande Seveso-inrichtingen. 
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Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande hoge drempel Seveso-inrichtingen ten opzichte van 
nieuwe open wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het groepsrisico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  De relevante 
ongevalscenario’s van 3M Belgium betreffen enerzijds een gaswolkexplosie 
tengevolge van het falen van een container met vinylideenfluoride, en anderzijds 
ongevallen met toxische effecten met waterstoffluoride (HF).  De effectafstand bij 
een gaswolkexplosie bedraagt 300 meter.  Deze effectafstand reikt niet tot aan de 
autosnelweg E34.  Het groepsrisico wordt bijgevolg volledig bepaald door de 
toxische effecten.  De populatie op de autosnelweg E34 werd hierin niet specifiek 
ingevuld, maar hierbij werd rekening gehouden met de populatie in het 
aangrenzende gebied.   
Het aangrenzende gebied ten oosten en ten zuidoosten van 3M Belgium werd 
ingevuld met een personendichtheid van 36 pers/ha.  Ook het gedeelte van de E34 
ten zuidoosten van 3M Belgium (inclusief aansluiting naar de Waaslandtunnel en 
de E17) werd ingevuld met een populatiedichtheid van 36 pers/ha.  Dit is bijna 
dubbel zoveel als de berekende populatiedichtheid op basis van het maximaal 
aantal passerende voertuigen voor de beschouwde alternatieve tracés (19 
pers/ha).  Voor het beschouwde traject ten oosten van 3M Belgium kan bijgevolg 
besloten worden dat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 
De breedte van een toxische pluim wordt conservatief verder beschouwd op 300 
meter.  Deze afstand werd bepaald op basis van de dispersieberekeningen uit 
bijlage 5 van OVR/07/06.  Ter hoogte van de E34 ten zuiden van 3M Belgium is het 
aantal personen op de autosnelweg in de popluatiematrix ingegeven op basis van 
een dichtheid van 4 pers/ha.  Rekening houdend met een breedte van de 
autosnelweg van 30 meter, bekomt men ca. 4 personen over een afstand van 300 
meter autosnelweg (gelegen binnen de toxische pluim).  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt een maximaal aantal van 6 personen per 100 meter 
verwacht op de E34, ofwel 18 personen over een afstand van 300 meter.  Dit leidt 
tot een toename van ca. 13 personen ten opzichte van de populatiematrix uit 
OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 
Ten westen van 3M Belgium is de populatiematrix tot 4 km ver ingegeven in cellen 
van 100 m x 100 m.  Ter hoogte van de E34 wordt in westelijke richting over een 
afstand van 4 km en een breedte van 100 meter (d.i. één rij cellen uit de 
populatiematrix) het gemiddeld aantal personen bepaald op 631.  Het totaal aantal 
personen binnen een toxische pluim met breedte 300 meter bedraagt dus ca. 1893 
personen.  Rekening houdend met een breedte van de autosnelweg van 30 meter, 
bekomt men ca. 136 personen over een afstand van 4 km autosnelweg (gelegen 
binnen de toxische pluim).  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal 
aantal van 56 personen per km verwacht op de E34, ofwel 224 personen over een 
afstand van 4 km.  Dit leidt tot een toename van ca. 88 personen ten opzichte van 
de populatiematrix uit OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de 
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groepsrisicocurve ver beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Alca Petroleum Company (nr 6): 
Het groepsrisico van Alca Petroleum Company is weergegeven in OVR/11/05.  
Hieruit is gebleken dat de maximale effectafstand van Alca Petroleum Company 
bekomen wordt door plasbranden en ca. 150 meter bedraagt.  Deze afstand reikt 
niet tot aan het beschouwde tracé.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Alfred Talke Logistic Services (nr 7): 
Het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services is weergegeven in OVR/13/11.  
Voor de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Hierbij werd de populatiedichtheid op 
de transportweg gelijk gesteld aan de populatiedichtheid in het aangrenzende 
agrarisch gebied.  Gelet op de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het externe 
risico) relevante installaties van Alfred Talke Logistic Services en de autosnelweg 
E34 kan besloten worden dat enkel de effectafstanden tengevolge toxische 
rookgassen bij een magazijnbrand relevant zijn met betrekking tot de impact van 
het beschouwde tracé op het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services.  De 
maximale effectafstand bij toxische rookgassen tengevolge een magazijnbrand 
bedraagt 3,275 km.  Aangezien dit type ongevalscenario zich niet cirkelvormig rond 
de inrichting uitbreidt maar windmeewaarts in de vorm van een pluim, wordt verder 
met deze maximale getroffen afstand van een open wegdeel rekening gehouden in 
het kader van het groepsrisico.  Over een maximale afstand van 3,275 km 
autosnelweg kan men in het OVR/13/11 32,75 populatiematrixcellen (van 100 m x 
100 m) identificeren met een populatiedichtheid van 5 pers/ha.  Dit geeft een totale 
populatie weer van ca. 164 personen binnen de maximale effectafstand.  Op basis 
van een maximale aanwezigheid van 56 personen per km tengevolge van het 
beschouwde tracé, kan het aantal personen bepaald worden op ca. 183 binnen de 
maximale effectafstand op de autosnelweg van het beschouwde tracé.  Gelet op 
een breedte van de weg van ca. 30 meter, en een aanwezigheid van 5 pers/ha 
rondom de autosnelweg kan het aantal aanwezige personen binnen de maximale 
effectafstand, maar niet op de autosnelweg, bepaald worden op ca. 115 personen.  
Het totaal aantal personen binnen de maximale effectafstand op het beschouwde 
tracé bedraagt bijgevolg 298 (= 183 + 115).  Ten opzichte van OVR/13/11 zal de 
populatie op de autosnelweg binnen de maximale effectafstand dus toenemen met 
een factor 1,8.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan 
worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal de 
groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Rekening houdend met een toename van het aantal 
slachtoffers met een factor 1,8 kan besloten worden dat de groepsrisicocurve 
volledig onder de grenswaardelijn blijft, zodat geen impact verwacht wordt op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 ATPC (nr 9): 
Het groepsrisico van ATPC is weergegeven in OVR/12/17.  Hieruit blijkt dat de 
maximale effectafstand van de relevante ongevalscenario’s 1700 meter bedraagt.  
Binnen deze afstand rond ATPC is slechts 600 meter autosnelweg van het 
beschouwde tracé gesitueerd.  Rekening houdend met maximaal 56 personen per 
km autosnelweg kan het aantal personen binnen de vermelde effectafstand 
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tengevolge het beschouwde tracé bepaald worden op maximaal 34.  Gelet op de 
ligging van de groepsrisicocurve van ATPC, wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Northern Manuport (nr 14): 
Het groepsrisico van Northern Manuport is weergegeven in OVR/05/14.  Het enige 
relevante ongevalscenario van Northern Manuport waarvan de effectafstand tot aan 
het beschouwde tracé reikt, betreft een brandscenario met toxische 
ontbindingsproducten (maximale effectafstand bedraagt 375 meter).  Er zijn geen 
nieuwe transportwegen gesitueerd binnen de maximale effectafstand van Northern 
Manuport.  Binnen deze maximale effectafstand rond het terrein van Northern 
Manuport is enkel de reeds bestaande Noorderlaan gesitueerd met een totale 
lengte (binnen de effectafstand) van ca. 560 meter.  Rekening houdend met een 
maximale aanwezigheid van 6 personen per 100 meter, wordt een totaal aantal 
personen binnen de effectafstand bekomen van maximaal 34 personen.  
Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan worden 
tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 34 personen.  Rekening houdend met de ligging van de 
groepsrisicocurve ver beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 16): 
Het groepsrisico van ExxonMobil te Zwijndrecht is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. december 2006.  Hieruit blijkt dat het groepsrisico enkel 
bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het industrieterrein bij 
naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat de maximale 
effectafstand 730 meter bedraagt.  Rekening houdend met een ruimtelijke 
scheiding tussen de terreingrens van ExxonMobil en de autosnelweg van het 
beschouwde tracé van meer dan 900 meter, wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Fina Antwerp Olefins – site C (nr 19): 
Het groepsrisico van Fina Antwerp Olefins – site C is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. mei 2012.  Hieruit is gebleken dat ter hoogte van de E34 
enkel overdrukeffecten relevant zijn tengevolge een gaswolkexplosie van een 
ethyleenleiding.  De maximale effectafstand bedraagt ca. 2,2 km.  Binnen deze 
afstand is ongeveer 2,6 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Rekening 
houdend met een aanwezigheid van 56 personen per km op het beschouwde tracé, 
wordt een totale aanwezigheid van ca. 146 personen bekomen op de E34 binnen 
de maximale effectafstand.  De kans op een gaswolkexplosie tengevolge faling van 
de ethyleenleiding situeert zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Aangezien een 
verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename 
van het aantal slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de 
slachtoffer-as (X-as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de 
groepsrisicocurve zal een verschuiving van deze curve ter hoogte van een 
gecumuleerde kans van 10-7/jaar of lager met 146 personen nog steeds tot 
aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 

 Ineos (nr 22): 
Het groepsrisico van Ineos te Zwijndrecht is weergegeven in OVR/13/33.  Voor de 
bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
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populatiedichtheid op de E34 van 50 personen per km.  Op basis van de 
verkeersmodelleringen van het Vlaams Verkeerscentrum wordt voor het 
beschouwde tracé een maximaal aantal van 56 personen weerhouden per km.  Dit 
betekent dus een verhoging van 6 personen per km. ten opzichte van de 
gehanteerde populatiematrix in OVR/13/33.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen 
de (voor het externe risico) relevante installaties van Ineos en de autosnelweg E34 
kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een gaswolkexplosie 
tengevolge van een breuk van de butadieenopslag (2400 meter) relevant is met 
betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van Ineos.  
Binnen deze effectafstand is ca. 4 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  
Hierdoor zal er een toename zijn van 24 personen in de populatiematrix van Ineos.  
De kans op een gaswolkexplosie tengevolge breuk van de butadieenopslag situeert 
zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 100.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico 
enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal 
ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 24 personen.  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter 
volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing 
van het berekende groepsrisico.  

 Lanxess Rubber (nr 23): 
Het groepsrisico van Lanxess Rubber is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. 2008.  In het kader van het groepsrisico betreffen de 
relevante ongevalscenario’s van Lanxess Rubber ter hoogte van de E34 
voornamelijk de scenario’s met toxische effecten (voornamelijk tengevolge van 
chloor).  De bijhorende kans op meerdere slachtoffers tegelijkertijd situeert zich in 
de ordegrootte 10-9/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers berekend voor het groepsrisico ca. 300.  Deze 300 slachtoffers 
betreffen allen personen aanwezig op het industriegebied bij naburige bedrijven.  
De breedte van een toxische pluim ter hoogte van de E34 is niet gekend.  Op basis 
van ervaringsgegevens kan echter gesteld worden dat deze niet meer dan 500 
meter zal bedragen.  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal aantal 
van 6 personen per 100 meter verwacht op de E34, ofwel 30 personen over een 
afstand van 500 meter (binnen een toxische pluim).  Aangezien een verhoging van 
het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers zal ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-9/jaar de 
groepsrisicocurve verschuiven met maximaal 30 personen.  Hierdoor blijft de 
groepsrisicocurve echter volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 LBC Antwerpen (nr 24): 
Het groepsrisico van LBC Antwerpen is weergegeven in OVR/08/26.  Hieruit blijkt 
dat de maximale effectafstand van de relevante ongevalscenario’s 390 meter 
bedraagt.  Aangezien de ruimtelijke scheiding tussen de terreingrens van LBC 
Antwerpen en de het beschouwde tracé groter is dan 390 meter, wordt geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Nippon Shokubai Europe (nr 29): 
Het groepsrisico van Nippon Shokubai Europe is weergegeven in OVR/13/28.  Voor 
de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Het maximaal aantal personen op de 
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E34 tengevolge het beschouwde tracé werd bepaald op 19 pers/ha of 56 personen 
per km.  Het aantal personen op de E34 in de populatiematrix van OVR/13/28 
bedraagt dus 26% van het maximaal aantal personen tengevolge het beschouwde 
tracé.  Dit komt dus overeen met ca. 15 personen per km.  Dit betekent dus een 
verhoging van 41 personen per km ten opzichte van de gehanteerde 
populatiematrix in OVR/13/28.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het 
externe risico) relevante installaties van Nippon Shokubai Europe en de 
autosnelweg E34 kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een 
gaswolkexplosie tengevolge van een breuk van de propeenleiding (1158 meter) 
relevant is met betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het 
groepsrisico van Nippon Shokubai Europe.  Binnen deze effectafstand is ca. 2 km 
van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Hierdoor zal er een toename zijn van 82 
personen in de populatiematrix van Nippon Shokubai Europe.  De kans op een 
gaswolkexplosie tengevolge breuk van de propeenleiding situeert zich in de 
ordegrootte 7 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 10.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel 
verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal ter 
hoogte van de gecumuleerde kans 7 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 82 personen langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter volledig onder de 
grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het 
berekende groepsrisico.  

 Praxair (nr 34): 
Het groepsrisico van Praxair is weergegeven in het OVR/10/16.  Hieruit blijkt dat 
het groepsrisico enkel bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het 
industrieterrein bij naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat 
de maximale effectafstand 670 meter bedraagt.  Rekening houdend met een 
ruimtelijke scheiding tussen de terreingrens van Praxair en de autosnelweg van het 
beschouwde tracé van meer dan 900 meter, wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Total Polymers Antwerpen (nr 45): 
Het groepsrisico van Total Polymers Antwerpen is weergegeven in OVR/13/02.  
Nabij Total Polymers Antwerpen is slechts 600 meter van de autosnelweg als open 
wegdeel uitgevoerd.  Rekening houdend met maximaal 56 personen per km 
autosnelweg kan het aantal personen tengevolge het beschouwde tracé bepaald 
worden op maximaal 34.  Gelet op de ligging van de groepsrisicocurve van Total 
Polymers Antwerpen ver onder de grenswaardelijn (met een maximaal aantal 
slachtoffers van 5), wordt geen impact verwacht op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het groepsrisico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in OVR/11/08.  
De populatie op de autosnelweg E34 werd verondersteld als 5 personen per 100 
meter autosnelweg.  Rekening houdend met één bijkomende persoon per 100 
meter autosnelweg (zie hiervoor) en de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt geen impact verwacht op de toetsing van het 
berekende groepsrisico. 
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De meeste nabije lage drempel Seveso-inrichting betreft: 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 260 meter van nieuwe open wegdelen gesitueerd.  Tussen Messer en de 
dichtstbij gelegen autosnelweg (inclusief op- en afrit) is het kantorencomplex van 
Baloise gesitueerd.  Hiervoor zijn actueel geen populatiegegevens voor 
beschikbaar.  In het OVR van het naastgelegen Van Moer Cleaning & Repair 
(OVR/11/08) werd rekening gehouden met een populatie van 248 personen op dit 
kantorencomplex.  Rekening houdend met de ruimtelijke scheiding tussen de 
nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, met de activiteiten van de inrichting, 
alsook met de reeds aanwezige populatie rond Messer Belgium, wordt een 
verhoging van één persoon per 100 meter op de autosnelweg E34 (tov de 
referentiesituatie) niet relevant geacht voor het groepsrisico van Messer Belgium.  
Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het groepsrisico. 

 
Tenslotte kan vermeld worden dat er nog enkele andere lage drempel Seveso-inrichtingen 
gesitueerd zijn in de omgeving van het beschouwde tracé (zie kaarten in bijlage 2.5).  Deze 
inrichtingen zijn echter op een grotere afstand gelegen dan de hierboven beschreven 
inrichting Messer Belgium (op ca. 500 meter en meer).  Bovendien kan vermeld worden dat 
tussen deze inrichtingen en het beschouwde tracé andere (hoge drempel) Seveso-
inrichtingen gesitueerd zijn waar grote aantallen personen aanwezig zijn.  De personen op 
het industrieterrein van naburige inrichtingen bepalen voornamelijk het groepsrisico van de 
lage drempel Seveso-inrichtingen.  Op basis van ervaringsgevens kan hieruit besloten 
worden dat de aanwezigheid van 6 personen per 100 meter op de autosnelweg E34 
tengevolge het beschouwde tracé geen significante bijdrage zal hebben aan het 
groepsrisico van een lage drempel Seveso-inrichting, welke zou leiden tot een 
onaanvaardbaar groepsrisico. 
Gelet op de status van de lage drempel Seveso-inrichtingen, de grote ruimtelijke scheiding, 
alsook de reeds aanwezige populatie op het industrieterrein, kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het groepsrisico. 
 

2.3.3.5 Oosterweel tracé 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het falen van een transporteenheid, alsook het instorten 
van een tunnel(deel) op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke beschouwd kan worden als domino-
effect.  Hierdoor zal eveneens geen risicoverhoging optreden van het groepsrisico van 
bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande hoge drempel Seveso-inrichtingen ten opzichte van 
nieuwe open wegdelen betreffen: 
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 3M Belgium (nr 1): 
Het groepsrisico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  De relevante 
ongevalscenario’s van 3M Belgium betreffen enerzijds een gaswolkexplosie 
tengevolge van het falen van een container met vinylideenfluoride, en anderzijds 
ongevallen met toxische effecten met waterstoffluoride (HF).  De effectafstand bij 
een gaswolkexplosie bedraagt 300 meter.  Deze effectafstand reikt niet tot aan de 
autosnelweg E34.  Het groepsrisico wordt bijgevolg volledig bepaald door de 
toxische effecten.  De populatie op de autosnelweg E34 werd hierin niet specifiek 
ingevuld, maar hierbij werd rekening gehouden met de populatie in het 
aangrenzende gebied.   
Het aangrenzende gebied ten oosten en ten zuidoosten van 3M Belgium werd 
ingevuld met een personendichtheid van 36 pers/ha.  Ook het gedeelte van de E34 
ten zuidoosten van 3M Belgium (inclusief aansluiting naar de Waaslandtunnel en 
de E17) werd ingevuld met een populatiedichtheid van 36 pers/ha.  Dit is bijna 
dubbel zoveel als de berekende populatiedichtheid op basis van het maximaal 
aantal passerende voertuigen voor de beschouwde alternatieve tracés (19 
pers/ha).  Voor het beschouwde traject ten oosten van 3M Belgium kan bijgevolg 
besloten worden dat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 
De breedte van een toxische pluim wordt conservatief verder beschouwd op 300 
meter.  Deze afstand werd bepaald op basis van de dispersieberekeningen uit 
bijlage 5 van OVR/07/06.  Ter hoogte van de E34 ten zuiden van 3M Belgium is het 
aantal personen op de autosnelweg in de popluatiematrix ingegeven op basis van 
een dichtheid van 4 pers/ha.  Rekening houdend met een breedte van de 
autosnelweg van 30 meter, bekomt men ca. 4 personen over een afstand van 300 
meter autosnelweg (gelegen binnen de toxische pluim).  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt een maximaal aantal van 6 personen per 100 meter 
verwacht op de E34, ofwel 18 personen over een afstand van 300 meter.  Dit leidt 
tot een toename van ca. 13 personen ten opzichte van de populatiematrix uit 
OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 
Ten westen van 3M Belgium is de populatiematrix tot 4 km ver ingegeven in cellen 
van 100 m x 100 m.  Ter hoogte van de E34 wordt in westelijke richting over een 
afstand van 4 km en een breedte van 100 meter (d.i. één rij cellen uit de 
populatiematrix) het gemiddeld aantal personen bepaald op 631.  Het totaal aantal 
personen binnen een toxische pluim met breedte 300 meter bedraagt dus ca. 1893 
personen.  Rekening houdend met een breedte van de autosnelweg van 30 meter, 
bekomt men ca. 136 personen over een afstand van 4 km autosnelweg (gelegen 
binnen de toxische pluim).  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal 
aantal van 56 personen per km verwacht op de E34, ofwel 224 personen over een 
afstand van 4 km.  Dit leidt tot een toename van ca. 88 personen ten opzichte van 
de populatiematrix uit OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de 
groepsrisicocurve ver beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 
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 Alca Petroleum Company (nr 6): 
Het groepsrisico van Alca Petroleum Company is weergegeven in OVR/11/05.  
Hieruit is gebleken dat de maximale effectafstand van Alca Petroleum Company 
bekomen wordt door plasbranden en ca. 150 meter bedraagt.  Deze afstand reikt 
niet tot aan het beschouwde tracé.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Alfred Talke Logistic Services (nr 7): 
Het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services is weergegeven in OVR/13/11.  
Voor de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Hierbij werd de populatiedichtheid op 
de transportweg gelijk gesteld aan de populatiedichtheid in het aangrenzende 
agrarisch gebied.  Gelet op de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het externe 
risico) relevante installaties van Alfred Talke Logistic Services en de autosnelweg 
E34 kan besloten worden dat enkel de effectafstanden tengevolge toxische 
rookgassen bij een magazijnbrand relevant zijn met betrekking tot de impact van 
het beschouwde tracé op het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services.  De 
maximale effectafstand bij toxische rookgassen tengevolge een magazijnbrand 
bedraagt 3,275 km.  Aangezien dit type ongevalscenario zich niet cirkelvormig rond 
de inrichting uitbreidt maar windmeewaarts in de vorm van een pluim, wordt verder 
met deze maximale getroffen afstand van een open wegdeel rekening gehouden in 
het kader van het groepsrisico.  Over een maximale afstand van 3,275 km 
autosnelweg kan men in het OVR/13/11 32,75 populatiematrixcellen (van 100 m x 
100 m) identificeren met een populatiedichtheid van 5 pers/ha.  Dit geeft een totale 
populatie weer van ca. 164 personen binnen de maximale effectafstand.  Op basis 
van een maximale aanwezigheid van 56 personen per km tengevolge van het 
beschouwde tracé, kan het aantal personen bepaald worden op ca. 183 binnen de 
maximale effectafstand op de autosnelweg van het beschouwde tracé.  Gelet op 
een breedte van de weg van ca. 30 meter, en een aanwezigheid van 5 pers/ha 
rondom de autosnelweg kan het aantal aanwezige personen binnen de maximale 
effectafstand, maar niet op de autosnelweg, bepaald worden op ca. 115 personen.  
Het totaal aantal personen binnen de maximale effectafstand op het beschouwde 
tracé bedraagt bijgevolg 298 (= 183 + 115).  Ten opzichte van OVR/13/11 zal de 
populatie op de autosnelweg binnen de maximale effectafstand dus toenemen met 
een factor 1,8.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan 
worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal de 
groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Rekening houdend met een toename van het aantal 
slachtoffers met een factor 1,8 kan besloten worden dat de groepsrisicocurve 
volledig onder de grenswaardelijn blijft, zodat geen impact verwacht wordt op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 ATPC (nr 9): 
Het groepsrisico van ATPC is weergegeven in OVR/12/17.  Hieruit blijkt dat de 
maximale effectafstand van de relevante ongevalscenario’s 1700 meter bedraagt.  
Binnen deze afstand rond ATPC is ca. 1,1 km autosnelweg van het beschouwde 
tracé gesitueerd.  Rekening houdend met maximaal 56 personen per km 
autosnelweg kan het aantal personen binnen de vermelde effectafstand tengevolge 
het beschouwde tracé bepaald worden op maximaal 62.  Gelet op de ligging van de 
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groepsrisicocurve van ATPC, wordt geen impact verwacht op de toetsing van het 
berekende groepsrisico. 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 16): 
Het groepsrisico van ExxonMobil te Zwijndrecht is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. december 2006.  Hieruit blijkt dat het groepsrisico enkel 
bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het industrieterrein bij 
naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat de maximale 
effectafstand 730 meter bedraagt.  Rekening houdend met een ruimtelijke 
scheiding tussen de terreingrens van ExxonMobil en de autosnelweg van het 
beschouwde tracé van meer dan 900 meter, wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Fina Antwerp Olefins – site C (nr 19): 
Het groepsrisico van Fina Antwerp Olefins – site C is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. mei 2012.  Hieruit is gebleken dat ter hoogte van de E34 
enkel overdrukeffecten relevant zijn tengevolge een gaswolkexplosie van een 
ethyleenleiding.  De maximale effectafstand bedraagt ca. 2,2 km.  Binnen deze 
afstand is ongeveer 2,6 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Rekening 
houdend met een aanwezigheid van 56 personen per km op het beschouwde tracé, 
wordt een totale aanwezigheid van ca. 146 personen bekomen op de E34 binnen 
de maximale effectafstand.  De kans op een gaswolkexplosie tengevolge faling van 
de ethyleenleiding situeert zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Aangezien een 
verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename 
van het aantal slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de 
slachtoffer-as (X-as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de 
groepsrisicocurve zal een verschuiving van deze curve ter hoogte van een 
gecumuleerde kans van 10-7/jaar of lager met 146 personen nog steeds tot 
aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 

 Ineos (nr 22): 
Het groepsrisico van Ineos te Zwijndrecht is weergegeven in OVR/13/33.  Voor de 
bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 50 personen per km.  Op basis van de 
verkeersmodelleringen van het Vlaams Verkeerscentrum wordt voor het 
beschouwde tracé een maximaal aantal van 56 personen weerhouden per km.  Dit 
betekent dus een verhoging van 6 personen per km. ten opzichte van de 
gehanteerde populatiematrix in OVR/13/33.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen 
de (voor het externe risico) relevante installaties van Ineos en de autosnelweg E34 
kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een gaswolkexplosie 
tengevolge van een breuk van de butadieenopslag (2400 meter) relevant is met 
betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van Ineos.  
Binnen deze effectafstand is ca. 4 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  
Hierdoor zal er een toename zijn van 24 personen in de populatiematrix van Ineos.  
De kans op een gaswolkexplosie tengevolge breuk van de butadieenopslag situeert 
zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 100.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico 
enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal 
ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 24 personen.  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter 
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volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing 
van het berekende groepsrisico.  

 Lanxess Rubber (nr 23): 
Het groepsrisico van Lanxess Rubber is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. 2008.  In het kader van het groepsrisico betreffen de 
relevante ongevalscenario’s van Lanxess Rubber ter hoogte van de E34 
voornamelijk de scenario’s met toxische effecten (voornamelijk tengevolge van 
chloor).  De bijhorende kans op meerdere slachtoffers tegelijkertijd situeert zich in 
de ordegrootte 10-9/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers berekend voor het groepsrisico ca. 300.  Deze 300 slachtoffers 
betreffen allen personen aanwezig op het industriegebied bij naburige bedrijven.  
De breedte van een toxische pluim ter hoogte van de E34 is niet gekend.  Op basis 
van ervaringsgegevens kan echter gesteld worden dat deze niet meer dan 500 
meter zal bedragen.  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal aantal 
van 6 personen per 100 meter verwacht op de E34, ofwel 30 personen over een 
afstand van 500 meter (binnen een toxische pluim).  Aangezien een verhoging van 
het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers zal ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-9/jaar de 
groepsrisicocurve verschuiven met maximaal 30 personen.  Hierdoor blijft de 
groepsrisicocurve echter volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 LBC Antwerpen (nr 24): 
Het groepsrisico van LBC Antwerpen is weergegeven in OVR/08/26.  Hieruit blijkt 
dat de maximale effectafstand van de relevante ongevalscenario’s 390 meter 
bedraagt.  Aangezien de ruimtelijke scheiding tussen de terreingrens van LBC 
Antwerpen en de het beschouwde tracé groter is dan 390 meter, wordt geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Nippon Shokubai Europe (nr 29): 
Het groepsrisico van Nippon Shokubai Europe is weergegeven in OVR/13/28.  Voor 
de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Het maximaal aantal personen op de 
E34 tengevolge het beschouwde tracé werd bepaald op 19 pers/ha of 56 personen 
per km.  Het aantal personen op de E34 in de populatiematrix van OVR/13/28 
bedraagt dus 26% van het maximaal aantal personen tengevolge het beschouwde 
tracé.  Dit komt dus overeen met ca. 15 personen per km.  Dit betekent dus een 
verhoging van 41 personen per km ten opzichte van de gehanteerde 
populatiematrix in OVR/13/28.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het 
externe risico) relevante installaties van Nippon Shokubai Europe en de 
autosnelweg E34 kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een 
gaswolkexplosie tengevolge van een breuk van de propeenleiding (1158 meter) 
relevant is met betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het 
groepsrisico van Nippon Shokubai Europe.  Binnen deze effectafstand is ca. 2 km 
van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Hierdoor zal er een toename zijn van 82 
personen in de populatiematrix van Nippon Shokubai Europe.  De kans op een 
gaswolkexplosie tengevolge breuk van de propeenleiding situeert zich in de 
ordegrootte 7 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 10.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel 
verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal ter 
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hoogte van de gecumuleerde kans 7 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 82 personen langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter volledig onder de 
grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het 
berekende groepsrisico.  

 Praxair (nr 34): 
Het groepsrisico van Praxair is weergegeven in het OVR/10/16.  Hieruit blijkt dat 
het groepsrisico enkel bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het 
industrieterrein bij naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat 
de maximale effectafstand 670 meter bedraagt.  Rekening houdend met een 
ruimtelijke scheiding tussen de terreingrens van Praxair en de autosnelweg van het 
beschouwde tracé van meer dan 900 meter, wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Total Polymers Antwerpen (nr 45): 
Het groepsrisico van Total Polymers Antwerpen is weergegeven in OVR/13/02.   
Hieruit blijkt dat de maximale effectafstand van de relevante ongevalscenario’s 670 
meter bedraagt.  Binnen deze afstand rond de relevante installaties van Total 
Polymers Antwerpen is ca. 400 meter autosnelweg van het beschouwde tracé 
gesitueerd.  Rekening houdend met maximaal 56 personen per km autosnelweg 
kan het aantal personen binnen de vermelde effectafstand tengevolge het 
beschouwde tracé bepaald worden op maximaal 23.  Gelet op de ligging van de 
groepsrisicocurve van Total Polymers Antwerpen ver onder de grenswaardelijn 
(met een maximaal aantal slachtoffers van 5), wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het groepsrisico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in OVR/11/08.  
De populatie op de autosnelweg E34 werd verondersteld als 5 personen per 100 
meter autosnelweg.  Rekening houdend met één bijkomende persoon per 100 
meter autosnelweg (zie hiervoor) en de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt geen impact verwacht op de toetsing van het 
berekende groepsrisico. 

 
De meeste nabije lage drempel Seveso-inrichting betreft: 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 260 meter van nieuwe open wegdelen gesitueerd.  Tussen Messer en de 
dichtstbij gelegen autosnelweg (inclusief op- en afrit) is het kantorencomplex van 
Baloise gesitueerd.  Hiervoor zijn actueel geen populatiegegevens voor 
beschikbaar.  In het OVR van het naastgelegen Van Moer Cleaning & Repair 
(OVR/11/08) werd rekening gehouden met een populatie van 248 personen op dit 
kantorencomplex.  Rekening houdend met de ruimtelijke scheiding tussen de 
nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, met de activiteiten van de inrichting, 
alsook met de reeds aanwezige populatie rond Messer Belgium, wordt een 
verhoging van één persoon per 100 meter op de autosnelweg E34 (tov de 
referentiesituatie) niet relevant geacht voor het groepsrisico van Messer Belgium.  
Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het groepsrisico. 
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Tenslotte kan vermeld worden dat er nog enkele andere lage drempel Seveso-inrichtingen 
gesitueerd zijn in de omgeving van het beschouwde tracé (zie kaarten in bijlage 2.5).  Deze 
inrichtingen zijn echter op een grotere afstand gelegen dan de hierboven beschreven 
inrichting Messer Belgium (op ca. 500 meter en meer).  Bovendien kan vermeld worden dat 
tussen deze inrichtingen en het beschouwde tracé andere (hoge drempel) Seveso-
inrichtingen gesitueerd zijn waar grote aantallen personen aanwezig zijn.  De personen op 
het industrieterrein van naburige inrichtingen bepalen voornamelijk het groepsrisico van de 
lage drempel Seveso-inrichtingen.  Op basis van ervaringsgevens kan hieruit besloten 
worden dat de aanwezigheid van 6 personen per 100 meter op de autosnelweg E34 
tengevolge het beschouwde tracé geen significante bijdrage zal hebben aan het 
groepsrisico van een lage drempel Seveso-inrichting, welke zou leiden tot een 
onaanvaardbaar groepsrisico. 
Gelet op de status van de lage drempel Seveso-inrichtingen, de grote ruimtelijke scheiding, 
alsook de reeds aanwezige populatie op het industrieterrein, kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het groepsrisico. 
 

2.3.3.6 Tracé met extra kruising thv Kennedytunnel 

Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door domino-effecten 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.1 met betrekking tot mogelijke domino-
effecten kan besloten worden dat het falen van een transporteenheid, alsook het instorten 
van een tunnel(deel) op het beschouwde tracé geen aanleiding zal geven tot een zwaar 
ongeval bij bestaande Seveso-inrichtingen, welke beschouwd kan worden als domino-
effect.  Hierdoor zal eveneens geen risicoverhoging optreden van het groepsrisico van 
bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Risicoverhoging van Seveso-inrichtingen door bijkomende populatie als gevolg van 
het beschouwde tracé 
De meest nabijgelegen bestaande hoge drempel Seveso-inrichtingen ten opzichte van 
nieuwe open wegdelen betreffen: 
 

 3M Belgium (nr 1): 
Het groepsrisico van 3M Belgium is weergegeven in OVR/07/06.  De relevante 
ongevalscenario’s van 3M Belgium betreffen enerzijds een gaswolkexplosie 
tengevolge van het falen van een container met vinylideenfluoride, en anderzijds 
ongevallen met toxische effecten met waterstoffluoride (HF).  De effectafstand bij 
een gaswolkexplosie bedraagt 300 meter.  Deze effectafstand reikt niet tot aan de 
autosnelweg E34.  Het groepsrisico wordt bijgevolg volledig bepaald door de 
toxische effecten.  De populatie op de autosnelweg E34 werd hierin niet specifiek 
ingevuld, maar hierbij werd rekening gehouden met de populatie in het 
aangrenzende gebied.   
Het aangrenzende gebied ten oosten en ten zuidoosten van 3M Belgium werd 
ingevuld met een personendichtheid van 36 pers/ha.  Ook het gedeelte van de E34 
ten zuidoosten van 3M Belgium (inclusief aansluiting naar de Waaslandtunnel en 
de E17) werd ingevuld met een populatiedichtheid van 36 pers/ha.  Dit is bijna 
dubbel zoveel als de berekende populatiedichtheid op basis van het maximaal 
aantal passerende voertuigen voor de beschouwde alternatieve tracés (19 
pers/ha).  Voor het beschouwde traject ten oosten van 3M Belgium kan bijgevolg 
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besloten worden dat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het berekende 
groepsrisico. 
De breedte van een toxische pluim wordt conservatief verder beschouwd op 300 
meter.  Deze afstand werd bepaald op basis van de dispersieberekeningen uit 
bijlage 5 van OVR/07/06.  Ter hoogte van de E34 ten zuiden van 3M Belgium is het 
aantal personen op de autosnelweg in de popluatiematrix ingegeven op basis van 
een dichtheid van 4 pers/ha.  Rekening houdend met een breedte van de 
autosnelweg van 30 meter, bekomt men ca. 4 personen over een afstand van 300 
meter autosnelweg (gelegen binnen de toxische pluim).  Tengevolge het 
beschouwde tracé wordt een maximaal aantal van 6 personen per 100 meter 
verwacht op de E34, ofwel 18 personen over een afstand van 300 meter.  Dit leidt 
tot een toename van ca. 13 personen ten opzichte van de populatiematrix uit 
OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 
Ten westen van 3M Belgium is de populatiematrix tot 4 km ver ingegeven in cellen 
van 100 m x 100 m.  Ter hoogte van de E34 wordt in westelijke richting over een 
afstand van 4 km en een breedte van 100 meter (d.i. één rij cellen uit de 
populatiematrix) het gemiddeld aantal personen bepaald op 631.  Het totaal aantal 
personen binnen een toxische pluim met breedte 300 meter bedraagt dus ca. 1893 
personen.  Rekening houdend met een breedte van de autosnelweg van 30 meter, 
bekomt men ca. 136 personen over een afstand van 4 km autosnelweg (gelegen 
binnen de toxische pluim).  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal 
aantal van 56 personen per km verwacht op de E34, ofwel 224 personen over een 
afstand van 4 km.  Dit leidt tot een toename van ca. 88 personen ten opzichte van 
de populatiematrix uit OVR/07/06.  Rekening houdend met de ligging van de 
groepsrisicocurve ver beneden de grenswaardelijn, wordt hierdoor geen impact 
verwacht op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Alca Petroleum Company (nr 6): 
Het groepsrisico van Alca Petroleum Company is weergegeven in OVR/11/05.  
Hieruit is gebleken dat de maximale effectafstand van Alca Petroleum Company 
bekomen wordt door plasbranden en ca. 150 meter bedraagt.  Deze afstand reikt 
niet tot aan het beschouwde tracé.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Alfred Talke Logistic Services (nr 7): 
Het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services is weergegeven in OVR/13/11.  
Voor de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Hierbij werd de populatiedichtheid op 
de transportweg gelijk gesteld aan de populatiedichtheid in het aangrenzende 
agrarisch gebied.  Gelet op de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het externe 
risico) relevante installaties van Alfred Talke Logistic Services en de autosnelweg 
E34 kan besloten worden dat enkel de effectafstanden tengevolge toxische 
rookgassen bij een magazijnbrand relevant zijn met betrekking tot de impact van 
het beschouwde tracé op het groepsrisico van Alfred Talke Logistic Services.  De 
maximale effectafstand bij toxische rookgassen tengevolge een magazijnbrand 
bedraagt 3,275 km.  Aangezien dit type ongevalscenario zich niet cirkelvormig rond 
de inrichting uitbreidt maar windmeewaarts in de vorm van een pluim, wordt verder 
met deze maximale getroffen afstand van een open wegdeel rekening gehouden in 
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het kader van het groepsrisico.  Over een maximale afstand van 3,275 km 
autosnelweg kan men in het OVR/13/11 32,75 populatiematrixcellen (van 100 m x 
100 m) identificeren met een populatiedichtheid van 5 pers/ha.  Dit geeft een totale 
populatie weer van ca. 164 personen binnen de maximale effectafstand.  Op basis 
van een maximale aanwezigheid van 56 personen per km tengevolge van het 
beschouwde tracé, kan het aantal personen bepaald worden op ca. 183 binnen de 
maximale effectafstand op de autosnelweg van het beschouwde tracé.  Gelet op 
een breedte van de weg van ca. 30 meter, en een aanwezigheid van 5 pers/ha 
rondom de autosnelweg kan het aantal aanwezige personen binnen de maximale 
effectafstand, maar niet op de autosnelweg, bepaald worden op ca. 115 personen.  
Het totaal aantal personen binnen de maximale effectafstand op het beschouwde 
tracé bedraagt bijgevolg 298 (= 183 + 115).  Ten opzichte van OVR/13/11 zal de 
populatie op de autosnelweg binnen de maximale effectafstand dus toenemen met 
een factor 1,8.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan 
worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers, zal de 
groepsrisicocurve verschuiven langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Rekening houdend met een toename van het aantal 
slachtoffers met een factor 1,8 kan besloten worden dat de groepsrisicocurve 
volledig onder de grenswaardelijn blijft, zodat geen impact verwacht wordt op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 16): 
Het groepsrisico van ExxonMobil te Zwijndrecht is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. december 2006.  Hieruit blijkt dat het groepsrisico enkel 
bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het industrieterrein bij 
naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat de maximale 
effectafstand 730 meter bedraagt.  Rekening houdend met een ruimtelijke 
scheiding tussen de terreingrens van ExxonMobil en de autosnelweg van het 
beschouwde tracé van meer dan 900 meter, wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Fina Antwerp Olefins – site C (nr 19): 
Het groepsrisico van Fina Antwerp Olefins – site C is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. mei 2012.  Hieruit is gebleken dat ter hoogte van de E34 
enkel overdrukeffecten relevant zijn tengevolge een gaswolkexplosie van een 
ethyleenleiding.  De maximale effectafstand bedraagt ca. 2,2 km.  Binnen deze 
afstand is ongeveer 2,6 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Rekening 
houdend met een aanwezigheid van 56 personen per km op het beschouwde tracé, 
wordt een totale aanwezigheid van ca. 146 personen bekomen op de E34 binnen 
de maximale effectafstand.  De kans op een gaswolkexplosie tengevolge faling van 
de ethyleenleiding situeert zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Aangezien een 
verhoging van het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename 
van het aantal slachtoffers, zal de groepsrisicocurve verschuiven langsheen de 
slachtoffer-as (X-as in de groepsrisicocurve).  Gelet op de ligging van de 
groepsrisicocurve zal een verschuiving van deze curve ter hoogte van een 
gecumuleerde kans van 10-7/jaar of lager met 146 personen nog steeds tot 
aanvaardbare risico’s leiden.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing 
van het berekende groepsrisico. 
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 Ineos (nr 22): 
Het groepsrisico van Ineos te Zwijndrecht is weergegeven in OVR/13/33.  Voor de 
bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 50 personen per km.  Op basis van de 
verkeersmodelleringen van het Vlaams Verkeerscentrum wordt voor het 
beschouwde tracé een maximaal aantal van 56 personen weerhouden per km.  Dit 
betekent dus een verhoging van 6 personen per km. ten opzichte van de 
gehanteerde populatiematrix in OVR/13/33.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen 
de (voor het externe risico) relevante installaties van Ineos en de autosnelweg E34 
kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een gaswolkexplosie 
tengevolge van een breuk van de butadieenopslag (2400 meter) relevant is met 
betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van Ineos.  
Binnen deze effectafstand is ca. 4 km van de autosnelweg E34 gesitueerd.  
Hierdoor zal er een toename zijn van 24 personen in de populatiematrix van Ineos.  
De kans op een gaswolkexplosie tengevolge breuk van de butadieenopslag situeert 
zich in de ordegrootte 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 100.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico 
enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal 
ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 24 personen.  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter 
volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing 
van het berekende groepsrisico.  

 Lanxess Rubber (nr 23): 
Het groepsrisico van Lanxess Rubber is weergegeven in het SWA-
veiligheidsrapport dd. 2008.  In het kader van het groepsrisico betreffen de 
relevante ongevalscenario’s van Lanxess Rubber ter hoogte van de E34 
voornamelijk de scenario’s met toxische effecten (voornamelijk tengevolge van 
chloor).  De bijhorende kans op meerdere slachtoffers tegelijkertijd situeert zich in 
de ordegrootte 10-9/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers berekend voor het groepsrisico ca. 300.  Deze 300 slachtoffers 
betreffen allen personen aanwezig op het industriegebied bij naburige bedrijven.  
De breedte van een toxische pluim ter hoogte van de E34 is niet gekend.  Op basis 
van ervaringsgegevens kan echter gesteld worden dat deze niet meer dan 500 
meter zal bedragen.  Tengevolge het beschouwde tracé wordt een maximaal aantal 
van 6 personen per 100 meter verwacht op de E34, ofwel 30 personen over een 
afstand van 500 meter (binnen een toxische pluim).  Aangezien een verhoging van 
het groepsrisico enkel verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal 
slachtoffers zal ter hoogte van de gecumuleerde kans 10-9/jaar de 
groepsrisicocurve verschuiven met maximaal 30 personen.  Hierdoor blijft de 
groepsrisicocurve echter volledig onder de grenswaardelijn zodat geen impact 
verwacht wordt op de toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Nippon Shokubai Europe (nr 29): 
Het groepsrisico van Nippon Shokubai Europe is weergegeven in OVR/13/28.  Voor 
de bepaling van het groepsrisico werd hierbij rekening gehouden met een 
populatiedichtheid op de E34 van 5 pers/ha.  Het maximaal aantal personen op de 
E34 tengevolge het beschouwde tracé werd bepaald op 19 pers/ha of 56 personen 
per km.  Het aantal personen op de E34 in de populatiematrix van OVR/13/28 
bedraagt dus 26% van het maximaal aantal personen tengevolge het beschouwde 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 94 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

tracé.  Dit komt dus overeen met ca. 15 personen per km.  Dit betekent dus een 
verhoging van 41 personen per km ten opzichte van de gehanteerde 
populatiematrix in OVR/13/28.  Gezien de ruimtelijke scheiding tussen de (voor het 
externe risico) relevante installaties van Nippon Shokubai Europe en de 
autosnelweg E34 kan besloten worden dat enkel de maximale effectafstand bij een 
gaswolkexplosie tengevolge van een breuk van de propeenleiding (1158 meter) 
relevant is met betrekking tot de impact van het beschouwde tracé op het 
groepsrisico van Nippon Shokubai Europe.  Binnen deze effectafstand is ca. 2 km 
van de autosnelweg E34 gesitueerd.  Hierdoor zal er een toename zijn van 82 
personen in de populatiematrix van Nippon Shokubai Europe.  De kans op een 
gaswolkexplosie tengevolge breuk van de propeenleiding situeert zich in de 
ordegrootte 7 10-7/jaar.  Voor deze kans bedraagt het gecumuleerde aantal 
slachtoffers iets meer dan 10.  Aangezien een verhoging van het groepsrisico enkel 
verwacht kan worden tengevolge de toename van het aantal slachtoffers zal ter 
hoogte van de gecumuleerde kans 7 10-7/jaar (of lager) de groepsrisicocurve 
verschuiven met maximaal 82 personen langsheen de slachtoffer-as (X-as in de 
groepsrisicocurve).  Hierdoor blijft de groepsrisicocurve echter volledig onder de 
grenswaardelijn zodat geen impact verwacht wordt op de toetsing van het 
berekende groepsrisico.  

 Praxair (nr 34): 
Het groepsrisico van Praxair is weergegeven in het OVR/10/16.  Hieruit blijkt dat 
het groepsrisico enkel bepaald wordt door het aantal aanwezige personen op het 
industrieterrein bij naburige inrichtingen.  Uit het veiligheidsrapport blijkt tevens dat 
de maximale effectafstand 670 meter bedraagt.  Rekening houdend met een 
ruimtelijke scheiding tussen de terreingrens van Praxair en de autosnelweg van het 
beschouwde tracé van meer dan 900 meter, wordt geen impact verwacht op de 
toetsing van het berekende groepsrisico. 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr 48):  
Het groepsrisico van Van Moer Cleaning & Repair is weergegeven in OVR/11/08.  
De populatie op de autosnelweg E34 werd verondersteld als 5 personen per 100 
meter autosnelweg.  Rekening houdend met één bijkomende persoon per 100 
meter autosnelweg (zie hiervoor) en de ligging van de groepsrisicocurve ver 
beneden de grenswaardelijn, wordt geen impact verwacht op de toetsing van het 
berekende groepsrisico. 

 
De meeste nabije lage drempel Seveso-inrichting betreft: 

 Messer Belgium (nr 27): 
Messer Belgium is een lage drempel Seveso-inrichting.  Hiervoor is geen 
kwantitatieve risico-analyse ter beschikking.  De terreingrens van Messer Belgium 
is op ca. 260 meter van nieuwe open wegdelen gesitueerd.  Tussen Messer en de 
dichtstbij gelegen autosnelweg (inclusief op- en afrit) is het kantorencomplex van 
Baloise gesitueerd.  Hiervoor zijn actueel geen populatiegegevens voor 
beschikbaar.  In het OVR van het naastgelegen Van Moer Cleaning & Repair 
(OVR/11/08) werd rekening gehouden met een populatie van 248 personen op dit 
kantorencomplex.  Rekening houdend met de ruimtelijke scheiding tussen de 
nieuwe open wegdelen en Messer Belgium, met de activiteiten van de inrichting, 
alsook met de reeds aanwezige populatie rond Messer Belgium, wordt een 
verhoging van één persoon per 100 meter op de autosnelweg E34 (tov de 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 95 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

referentiesituatie) niet relevant geacht voor het groepsrisico van Messer Belgium.  
Bijgevolg wordt geen impact verwacht op de toetsing van het groepsrisico. 

 
Tenslotte kan vermeld worden dat er nog enkele andere lage drempel Seveso-inrichtingen 
gesitueerd zijn in de omgeving van het beschouwde tracé (zie kaarten in bijlage 2.5).  Deze 
inrichtingen zijn echter op een grotere afstand gelegen dan de hierboven beschreven 
inrichting Messer Belgium (op ca. 500 meter en meer).  Bovendien kan vermeld worden dat 
tussen deze inrichtingen en het beschouwde tracé andere (hoge drempel) Seveso-
inrichtingen gesitueerd zijn waar grote aantallen personen aanwezig zijn.  De personen op 
het industrieterrein van naburige inrichtingen bepalen voornamelijk het groepsrisico van de 
lage drempel Seveso-inrichtingen.  Op basis van ervaringsgevens kan hieruit besloten 
worden dat de aanwezigheid van 6 personen per 100 meter op de autosnelweg E34 
tengevolge het beschouwde tracé geen significante bijdrage zal hebben aan het 
groepsrisico van een lage drempel Seveso-inrichting, welke zou leiden tot een 
onaanvaardbaar groepsrisico. 
Gelet op de status van de lage drempel Seveso-inrichtingen, de grote ruimtelijke scheiding, 
alsook de reeds aanwezige populatie op het industrieterrein, kan besloten worden dat geen 
impact verwacht wordt op de toetsing van het groepsrisico. 
 

2.3.4 Evaluatie inzake impact op bestaande Seveso-inrichtingen 

In onderhavige paragraaf wordt een evaluatie gemaakt van de invloed van het plan voor 
een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-inrichtingen.  Hierbij wordt rekening 
gehouden met de eerder in dit hoofdstuk besproken impact zowel op mogelijke domino-
effecten (paragraaf 2.3.1), als op het plaatsgebonden risico (paragraaf 2.3.2) en het 
groepsrisico (paragraaf 2.3.3) van de nabijgelegen Seveso-inrichtingen.  
 
De besproken mogelijke invloeden van het plan voor een derde Scheldekruising op de 
bestaande Seveso-inrichtingen worden voor elk van de tracés opgelijst in een 
overzichtstabel in bijlage 2.6.  De totale impact wordt in de volgende tabel weergegeven 
voor elk van de tracés.  Hierbij worden de volgende algemene codes gehanteerd: 
 

0:  er wordt geen impact verwacht 
-: er wordt impact verwacht, maar deze is niet significant  
--: er wordt impact verwacht en deze is wel significant, of de impact wordt als 

negatief beschouwd  
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Centrale tunnel 0 0 0 0 0 6 - 

Meccano 0 4 - - 4 - - 0 
3 - 

1 - - 
8 - 

Meccano 1 1 - - 2 - - 2 -- 1 - - 
1 - 

1 - - 
11 - 

Oosterweel noord 0 0 0 0 0 9 - 

Oosterweel 0 0 0 0 0 8 - 
Extra kruising thv 
Kennedytunnel 

0 0 0 0 0 6 - 

 
De Seveso-inrichtingen waarvoor een significante impact verwacht wordt (aangeduid met  
‘- -’) zijn per tracé vermeld in bijlage 2.6.  De bijhorende risicobeelden voor deze Seveso-
inrichtingen zijn vermeld in bijlage 2.7. 
 
Op basis van deze evaluatie is een rangschikking gemaakt waarbij de tracés met elkaar 
vergeleken werden.  Hieruit kan besloten worden dat de tracés ‘Centrale tunnel’ en ‘Extra 
kruising thv Kennedytunnel’ beschouwd kunnen worden als meest positief ten opzichte van 
de andere tracés.  De tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ worden als meest negatief 
beschouwd in vergelijking met de overige tracés.  Afhankelijk van de beschouwde impact 
kan één van beide beschouwd worden als meer negatief, maar globaal genomen zijn beide 
tracés vergelijkbaar. De tracés ‘Oosterweel’ en ‘Oosterweel noord’ kunnen negatiever 
beschouwd worden dan de tracés ‘Centrale tunnel’ en ‘Extra kruising thv Kennedytunnel’, 
maar positiever dan de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’.  De tracés ‘Oosterweel’ en 
‘Oosterweel noord’ kunnen qua totale impact bovendien meer aansluitend beschouwd 
worden bij de tracés ‘Centrale tunnel’ en ‘Extra kruising thv Kennedytunnel’ dan bij de 
tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’.  Voor de tracés ‘Oosterweel’ en ‘Oosterweel noord’ wordt 
nergens een significante impact vermeld waardoor het verschil met de tracés ‘Centrale 
tunnel’ en ‘Extra kruising thv Kennedytunnel’ eerder klein kan ingeschat worden.  Deze 
evaluatie kan als volgt weergegeven worden (waarbij een hoger nummer als negatiever 
beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen). 
 

1. Centrale tunnel en Extra kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel noord en Oosterweel 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Naast bovenvermelde algemene bespreking van de mogelijke impacten op bestaande 
Seveso-inrichtingen kunnen de volgende aandachtspunten nog vermeld worden: 
 

 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
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voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   

 Door het uitvoeren van het tracé ‘Meccano 1’ komen open wegdelen van het op- en 
afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan zodanig te liggen dat weggebruikers 
blootgesteld zullen worden aan een risico dat hoger is dan 10-5/jaar tengevolge de 
activiteiten van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Zonder bijkomende 
maatregelen wordt dit als onaanvaardbaar geacht volgens de geldende 
risicocriteria.   

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zouden 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  In voorliggend RVR werd 
besloten dat het tracé ‘Meccano 1’ geen impact heeft op Vopak Terminal Eurotank, 
op voorwaarde dat de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank komen te 
vervallen of buiten de schadeafstand van de transportweg worden geplaatst.   

 

2.4 INVLOED VAN HET PLAN VOOR EEN DERDE SCHELDEKRUISING OP NIEUWE 

INRICHTINGEN 

Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op nieuwe inrichtingen na te 
gaan, worden voor elk van de beschreven alternatieve tracés de bedrijventerreinen 
geïnventariseerd binnen de maximale schadeafstand (zie Tabel 2-2) rond open wegdelen 
van het betrokken tracé waar in de toekomst mogelijks Seveso-inrichtingen zich kunnen 
vestigen.  Met betrekking tot het instorten van een tunnel wordt rekening gehouden met de 
maximale invloedssfeer (zie Tabel 2-1) rond de betrokken tunneldelen.  De gebieden die 
relevant zijn in het kader van voorliggend RVR zijn weergegeven op een luchtfoto in bijlage 
2.5.  In de volgende tabel zijn deze gebieden vermeld. 
 
Tabel 2-5: Relevante bedrijventerreinen 

Aanduiding 
op Kaart 
2.4a en 2.4b 

Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan 

Beschrijving

A Afbakening 
zeehavengebied 
Antwerpen 

Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven 

B Waaslandhaven fase 
1 en omgeving 

Zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven 

C Niet van toepassing  Industriegbied (zie bestemming volgens gewestplan) 

D Afbakening 
grootstedelijk gebied 
Antwerpen 

Gemengd regionaal bedrijventerrein Schaarbeek: omzetting van 
agrarisch gebied en KMO-zone naar gemengd regionaal 
bedrijventerrein 

E Afbakening 
grootstedelijk gebied 
Antwerpen 

Gemengd regionaal bedrijventerrein Hogen Akkerhoek omzetting 
van agrarisch gebied en KMO-zone naar gemengd regionaal 
bedrijventerrein 

F Afbakening 
grootstedelijk gebied 
Antwerpen 

Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 
en Gemengd regionaal bedrijventerrein: omzetting van 
parkgebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut naar gemengd regionaal bedrijventerrein 
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Voor de open wegdelen wordt nagegaan hoe groot de oppervlakte is van de relevante 
industriegebieden gelegen binnen de maximale schadeafstand ten opzichte van het 
beschouwde tracé.  Hetzelfde wordt uitgevoerd voor de tunneldelen waarbij de oppervlakte 
van de bedrijventerreinen bepaald wordt binnen de maximale invloedssfeer.  Deze 
oppervlaktes worden per alternatief tracé opgeteld en met elkaar vergeleken.  Het tracé 
met de grootste oppervlakte binnen de maximale schadeafstand/invloedssfeer wordt als 
minst gunstig beschouwd aangezien voor dit tracé de minste ontwikkelingen van Seveso-
inrichtingen mogelijk zijn.  Op dezelfde wijze kan besloten worden dat het tracé met de 
kleinste oppervlakte binnen de maximale schadeafstand/invloedssfeer als gunstigste wordt 
beschouwd, aangezien voor dit tracé de meeste ontwikkelingen van Seveso-inrichtingen 
mogelijk zijn. 
 
Opgemerkt kan worden dat voor de open wegdelen enkel de maximale schadeafstand (100 
mbar) wordt gehanteerd, aangezien dezelfde oefening voor de overige schadeafstanden tot 
eenzelfde rangschikking zal leiden. 
 
De maximale schadeafstand/invloedssfeer rond elk tracé is weergegeven in bijlage 2.5.  De 
oppervlakte van de bedrijventerreinen voor Seveso-inrichtingen binnen deze 
schadeafstand/invloedssfeer is voor elk alternatief tracé vermeld in de volgende tabel. 
 
Specifiek voor de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ zijn ter hoogte van de E17 twee 
mogelijkheden om aan te sluiten aan de E17.  Een eerste (westelijke) mogelijkheid betreft 
een aansluiting waarbij het tracé ten westen van de nieuwe gevangenis te Beveren loopt.  
De tweede aansluiting houdt rekening met een meer oostelijke aansluiting waarbij het tracé 
ten oosten van de nieuwe gevangenis te Beveren passeert.  Deze laatste mogelijkheid is, 
gezien de reeds gebouwde gevangenis, minder haalbaar, maar wordt ter vervollediging 
verder toch weerhouden. 
 
Tabel 2-6: Invloed plan voor een derde Scheldekruising op nieuwe inrichtingen  

Tracé Oppervlakte binnen maximale 
schadeafstand/invloedssfeer 

Kaart in bijlage 2.5 

Centrale tunnel 103,62 ha Kaart 2.4.1 

Meccano 
Aansluiting E17 west 
Aansluiting E17 oost 

 
259,97 ha 
268,93 ha 

Kaart 2.4.2 

Meccano 1 
Aansluiting E17 west 
Aansluiting E17 oost 

 
272,82 ha 
281,83 ha 

Kaart 2.4.3 

Oosterweel noord 189,74 ha Kaart 2.4.4 

Oosterweel 189,24 ha Kaart 2.4.5 

Extra kruising thv Kennedytunnel 103,62 ha Kaart 2.4.6 

 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat het centrale tunnel tracé 
en het trace met de extra kruising thv de Kennedytunnel aanleiding geven tot het kleinste 
gebied dat binnen de maximale schadeafstand/invloedssfeer rond het beschouwde tracé 
gesitueerd is.  Hierdoor zijn voor deze tracés in de toekomst nog de meeste ontwikkelingen 
mogelijk voor Seveso-inrichtingen.  De reden hiervoor is dat deze tracés enkel de 
industriegebieden op de linker Schelde-oever en langsheen de E17 beïnvloeden.  De 
andere tracés beïnvloeden eveneens het industriegebied op de rechter Schelde-oever.  De 
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tracés kunnen in ordegrootte als volgt gerangschikt worden volgens de meeste 
mogelijkheid tot ontwikkeling in de nabijgelegen industriegebieden (waarbij een hoger 
nummer als negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-
inrichtingen): 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel noord en Oosterweel 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Voor de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ geeft telkens de uitvoering met de westelijke 
aansluiting ter hoogte van de E17 aanleiding tot de meeste ontwikkeling van Seveso-
inrichtingen in het nabijgelegen industriegebied. 
 

2.5 VEILIGHEIDSRISICO’S TIJDENS BOUWFASE WEGINFRASTRUCTUUR 

Tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur kunnen er risico’s ontstaan, zowel vanuit de 
bouwwerf uit naar de omliggende Seveso-inrichtingen als omgekeerd.  In onderhavige 
paragraaf zullen deze risico’s kwalitatief besproken worden.  Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds de impact op Seveso-inrichtingen tengevolge ongevallen op de 
bouwwerf, en anderzijds de impact op Seveso-inrichtingen tengevolge de aanwezigheid 
van personeel op de werf. 
 

2.5.1 Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge ongevallen op de 
bouwwerf 

Voor de bespreking van de impact op Seveso-inrichtingen tengevolge ongevallen op de 
bouwwerf wordt bij de verschillende alternatieve tracés onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds ongevallen tengevolge verzakkingen, en anderzijds ongevallen tengevolge het 
omvallen van een kraan.  Met betrekking tot de methodiek die gehanteerd wordt om de 
impact te bepalen wordt verwezen naar paragraaf 2.2.6. 
 
De ligging van zowel de tunneldelen, de sleuven, als de overige tracédelen is voor de 
verschillende tracés weergegeven in de kaarten 2.5.1 tot 2.5.6 (zie bijlage 2.5), samen met 
de maximale invloedssfeer en een afstand van 100 meter vanaf het centrum van het tracé 
waarbinnen een kraan zou kunnen terechtkomen. 
 

2.5.1.1 Centrale tunnel tracé 

Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge verzakkingen 
Voor de bepaling van de impact van verzakkingen wordt rekening gehouden met de 
maximale invloedssfeer tengevolge instorten van een tunnel (zie Tabel 2-1) rondom zowel 
de tunneldelen als de sleuven van het beschouwde tracé.  Binnen de maximale 
invloedssfeer rondom de tunneldelen en de sleuven zijn geen installaties van Seveso-
inrichtingen gesitueerd welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Bijgevolg 
wordt geen impact verwacht op Seveso-inrichtingen tengevolge mogelijke verzakkingen 
tijdens de bouwfase.  
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Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge omvallen van een kraan 
Voor de bepaling van de impact van het omvallen van een kraan wordt rekening gehouden 
met een maximale afstand van 100 meter rondom het beschouwde tracé.  Binnen deze 
afstand rondom het beschouwde tracé zijn geen installaties van Seveso-inrichtingen 
gesitueerd welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Bijgevolg wordt geen 
impact verwacht op Seveso-inrichtingen tengevolge het omvallen van een kraan tijdens de 
bouwfase.  
 

2.5.1.2 Meccano tracé 

Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge verzakkingen 
Voor de bepaling van de impact van verzakkingen wordt rekening gehouden met de 
maximale invloedssfeer tengevolge instorten van een tunnel (zie Tabel 2-1) rondom zowel 
de tunneldelen als de sleuven van het beschouwde tracé.  Binnen de maximale 
invloedssfeer rondom de tunneldelen en de sleuven zijn installaties van Seveso-
inrichtingen gesitueerd welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Het gaat 
hierbij om installaties van de volgende Seveso-inrichtingen: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Lanxess Rubber (nr. 23) 

 Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok (nr. 39) 

 SGS Belgium (nr. 40) 
 
Bijgevolg kan mogelijks impact verwacht worden op deze Seveso-inrichtingen tengevolge 
verzakkingen tijdens de bouwfase.  Om de impact van het beschouwde tracé te kunnen 
bepalen, worden de verschillende tracés met elkaar vergeleken.  Deze vergelijking wordt 
uitgevoerd in paragraaf 2.5.3.  
 
Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge omvallen van een kraan 
Voor de bepaling van de impact van het omvallen van een kraan wordt rekening gehouden 
met een maximale afstand van 100 meter rondom het beschouwde tracé.  Binnen deze 
afstand rondom het beschouwde tracé zijn installaties van Seveso-inrichtingen gesitueerd 
welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Het gaat hierbij om installaties van 
de volgende Seveso-inrichtingen: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Lanxess Rubber (nr. 23) 

 Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok (nr. 39) 

 SGS Belgium (nr. 40) 
 
Bijgevolg kan mogelijks impact verwacht worden op deze Seveso-inrichtingen tengevolge 
het omvallen van een kraan de bouwfase.  Om de impact van het beschouwde tracé te 
kunnen bepalen, worden de verschillende tracés met elkaar vergeleken.  Deze vergelijking 
wordt uitgevoerd in paragraaf 2.5.3.  
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2.5.1.3 Meccano 1 tracé 

Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge verzakkingen 
Voor de bepaling van de impact van verzakkingen wordt rekening gehouden met de 
maximale invloedssfeer tengevolge instorten van een tunnel (zie Tabel 2-1) rondom zowel 
de tunneldelen als de sleuven van het beschouwde tracé.  Binnen de maximale 
invloedssfeer rondom de tunneldelen en de sleuven zijn installaties van Seveso-
inrichtingen gesitueerd welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Het gaat 
hierbij om installaties van de volgende Seveso-inrichtingen: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Lanxess Rubber (nr. 23) 
 
Bijgevolg kan mogelijks impact verwacht worden op deze Seveso-inrichtingen tengevolge 
verzakkingen tijdens de bouwfase.  Om de impact van het beschouwde tracé te kunnen 
bepalen, worden de verschillende tracés met elkaar vergeleken.  Deze vergelijking wordt 
uitgevoerd in paragraaf 2.5.3.  
 
Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge omvallen van een kraan 
Voor de bepaling van de impact van het omvallen van een kraan wordt rekening gehouden 
met een maximale afstand van 100 meter rondom het beschouwde tracé.  Binnen deze 
afstand rondom het beschouwde tracé zijn installaties van Seveso-inrichtingen gesitueerd 
welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Het gaat hierbij om installaties van 
de volgende Seveso-inrichtingen: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Lanxess Rubber (nr. 23) 
 
Bijgevolg kan mogelijks impact verwacht worden op deze Seveso-inrichtingen tengevolge 
het omvallen van een kraan de bouwfase.  Om de impact van het beschouwde tracé te 
kunnen bepalen, worden de verschillende tracés met elkaar vergeleken.  Deze vergelijking 
wordt uitgevoerd in paragraaf 2.5.3.  
 

2.5.1.4 Oosterweel noord tracé 

Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge verzakkingen 
Voor de bepaling van de impact van verzakkingen wordt rekening gehouden met de 
maximale invloedssfeer tengevolge instorten van een tunnel (zie Tabel 2-1) rondom zowel 
de tunneldelen als de sleuven van het beschouwde tracé.  Binnen de maximale 
invloedssfeer rondom de tunneldelen en de sleuven zijn geen installaties van Seveso-
inrichtingen gesitueerd welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Bijgevolg 
wordt geen impact verwacht op Seveso-inrichtingen tengevolge mogelijke verzakkingen 
tijdens de bouwfase.  
 
Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge omvallen van een kraan 
Voor de bepaling van de impact van het omvallen van een kraan wordt rekening gehouden 
met een maximale afstand van 100 meter rondom het beschouwde tracé.  Binnen deze 
afstand rondom het beschouwde tracé zijn enkel het magazijn en enkele verlaadkades van 
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LBC Antwerpen gesitueerd welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Bijgevolg 
kan mogelijks impact verwacht worden op deze Seveso-inrichting tengevolge het omvallen 
van een kraan.  Om de impact van het beschouwde tracé te kunnen bepalen, worden de 
verschillende tracés met elkaar vergeleken.  Deze vergelijking wordt uitgevoerd in 
paragraaf 2.5.3. 
 

2.5.1.5 Oosterweel tracé 

Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge verzakkingen 
Voor de bepaling van de impact van verzakkingen wordt rekening gehouden met de 
maximale invloedssfeer tengevolge instorten van een tunnel (zie Tabel 2-1) rondom zowel 
de tunneldelen als de sleuven van het beschouwde tracé.  Binnen de maximale 
invloedssfeer rondom de tunneldelen en de sleuven zijn geen installaties van Seveso-
inrichtingen gesitueerd welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Bijgevolg 
wordt geen impact verwacht op Seveso-inrichtingen tengevolge mogelijke verzakkingen 
tijdens de bouwfase.  
 
Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge omvallen van een kraan 
Voor de bepaling van de impact van het omvallen van een kraan wordt rekening gehouden 
met een maximale afstand van 100 meter rondom het beschouwde tracé.  Binnen deze 
afstand rondom het beschouwde tracé zijn geen installaties van Seveso-inrichtingen 
gesitueerd welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Bijgevolg wordt geen 
impact verwacht op Seveso-inrichtingen tengevolge het omvallen van een kraan tijdens de 
bouwfase.  
 

2.5.1.6 Tracé met extra kruising thv Kennedytunnel 

Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge verzakkingen 
Voor de bepaling van de impact van verzakkingen wordt rekening gehouden met de 
maximale invloedssfeer tengevolge instorten van een tunnel (zie Tabel 2-1) rondom zowel 
de tunneldelen als de sleuven van het beschouwde tracé.  Binnen de maximale 
invloedssfeer rondom de tunneldelen en de sleuven zijn geen installaties van Seveso-
inrichtingen gesitueerd welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Bijgevolg 
wordt geen impact verwacht op Seveso-inrichtingen tengevolge mogelijke verzakkingen 
tijdens de bouwfase.  
 
Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge omvallen van een kraan 
Voor de bepaling van de impact van het omvallen van een kraan wordt rekening gehouden 
met een maximale afstand van 100 meter rondom het beschouwde tracé.  Binnen deze 
afstand rondom het beschouwde tracé zijn geen installaties van Seveso-inrichtingen 
gesitueerd welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s.  Bijgevolg wordt geen 
impact verwacht op Seveso-inrichtingen tengevolge het omvallen van een kraan tijdens de 
bouwfase.  
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2.5.2 Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge de aanwezigheid van 
personeel op de werf 

Voor de bespreking van de impact op Seveso-inrichtingen tengevolge de aanwezigheid van 
personen op de bouwwerf wordt bij de verschillende alternatieve tracés onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds impact op het plaatsgebonden risico, en anderzijds impact op het 
groepsrisico.  Met betrekking tot de methodiek die gehanteerd wordt om de impact te 
bepalen wordt verwezen naar paragraaf 2.2.6. 
 

2.5.2.1 Centrale tunnel tracé 

Impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
Voor de bepaling van de impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
wordt nagegaan of de 10-5-contour reikt tot aan/over het beschouwde tracé.  Op basis van 
de ter beschikking zijnde veiligheidsdocumenten kan besloten worden dat ter hoogte van 
het beschouwde tracé geen 10-5-contour van nabijgelegen Seveso-inrichtingen is 
gesitueerd.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op het plaatsgebonden risico van 
Seveso-inrichtingen tengevolge werkzaamheden aan het beschouwde tracé tijdens de 
bouwfase.  
 
Impact op het groepsrisico van Seveso-inrichtingen 
Het beschouwde tracé is enkel ter hoogte van de E34 op de linker Schelde-oever 
gesitueerd nabij Seveso-inrichtingen.  De meest nabij gelegen Seveso-inrichtingen zijn: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 
 
De impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van nabijgelegen Seveso-
inrichtingen tijdens de bouwfase wordt vergeleken met de overige tracés in paragraaf 2.5.3.   
 

2.5.2.2 Meccano tracé 

Impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
Voor de bepaling van de impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
wordt nagegaan of de 10-5-contour reikt tot aan/over het beschouwde tracé.  Op basis van 
de ter beschikking zijnde veiligheidsdocumenten kan besloten worden dat ter hoogte van 
het beschouwde tracé de 10-5-contour van nabijgelegen Seveso-inrichtingen is gesitueerd.  
Het gaat hierbij om de 10-5-contour van de volgende Seveso-inrichtingen: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Lanxess Rubber (nr. 23) 

 Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok (nr. 39) 
 
Bijgevolg kan mogelijks impact verwacht worden op het plaatsgebonden risico van deze 
Seveso-inrichtingen tengevolge de aanwezigheid van personeel op de bouwwerf tijdens de 
bouwfase.  De impact wordt kwalitatief besproken in vergelijking met de overige tracés.  
Deze vergelijking wordt uitgevoerd in paragraaf 2.5.3.  
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Impact op het groepsrisico van Seveso-inrichtingen 
Het beschouwde tracé doorkruist het Antwerpse havengebied, zowel op de linker als de 
rechter Schelde-oever.  Hierbij zijn diverse Seveso-inrichtingen gesitueerd nabij het te 
bouwen tracé.  De meest nabij gelegen Seveso-inrichtingen zijn: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr. 16) 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Lanxess Rubber (nr. 23) 

 Sea-Tank Terminal Antwerp - Hansadok (nr. 39) 

 SGS Belgium (nr. 40) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 
 
De impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van nabijgelegen Seveso-
inrichtingen tijdens de bouwfase wordt vergeleken met de overige tracés in paragraaf 2.5.3.   
 

2.5.2.3 Meccano 1 tracé 

Impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
Voor de bepaling van de impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
wordt nagegaan of de 10-5-contour reikt tot aan/over het beschouwde tracé.  Op basis van 
de ter beschikking zijnde veiligheidsdocumenten kan besloten worden dat ter hoogte van 
het beschouwde tracé de 10-5-contour van nabijgelegen Seveso-inrichtingen is gesitueerd.  
Het gaat hierbij om de 10-5-contour van de volgende Seveso-inrichtingen: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Lanxess Rubber (nr. 23) 

 Vopak Terminal Eurotank (nr. 51) (zie *) 
 
Bijgevolg kan mogelijks impact verwacht worden op het plaatsgebonden risico van deze 
Seveso-inrichtingen tengevolge de aanwezigheid van personeel op de bouwwerf tijdens de 
bouwfase.  De impact wordt kwalitatief besproken in vergelijking met de overige tracés.  
Deze vergelijking wordt uitgevoerd in paragraaf 2.5.3.  
 
Bijkomend kan vermeld worden dat het beschouwde tracé enkele bovengrondse leidingen 
van ExxonMobil Petroleum & Chemical kruist.  Dit kan invloed hebben op de 
bedrijfsvoering van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, 
dient op voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   
 
(*): Ter hoogte van het beschouwde tracé zijn bij Vopak Terminal Eurotank twee 

opslagtanks (voor de opslag van ruwe aardolie) gesitueerd op de locatie waar het op- 
en afrittencomplex van het beschouwde tracé nabij de Scheldelaan wordt gepland.  
Door het uitvoeren van dit tracé zullen bijgevolg deze twee opslagtanks en de 
bijhorende bovengrondse leiding moeten verdwijnen.  Hierdoor kan er geen risico 
meer zijn tengevolge van een ongeval met deze opslagtanks naar de peronen op de 
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bouwwerf.  De manier waarop dit dient te gebeuren en de gevolgen hiervan op de 
bedrijfsvoering van Vopak Terminal Eurotank maakt geen onderdeel uit van 
voorliggend RVR.  In dit RVR wordt enkel uitgegaan van de situatie waarbij het 
beschouwde tracé mogelijks wordt uitgevoerd.  Op basis van bovenstaande 
bespreking kan besloten worden dat de 10-5-contour van Vopak Terminal Eurotank niet 
reikt tot aan beschouwde tracé, op voorwaarde dat de 2 opslagtanks bij Vopak 
Terminal Eurotank komen te vervallen of op voldoende afstand (buiten de 10-5-
contour) van het beschouwde tracé worden geplaatst.   

 
Impact op het groepsrisico van Seveso-inrichtingen 
Het beschouwde tracé doorkruist het Antwerpse havengebied, zowel op de linker als de 
rechter Schelde-oever.  Hierbij zijn diverse Seveso-inrichtingen gesitueerd nabij het te 
bouwen tracé.  De meest nabij gelegen Seveso-inrichtingen zijn: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr. 16) 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical thv de Polderdijkweg (nr. 17) 

 Lanxess Rubber (nr. 23) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 

 Vopak Terminal Eurotank (nr. 51) 
 
De impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van nabijgelegen Seveso-
inrichtingen tijdens de bouwfase wordt vergeleken met de overige tracés in paragraaf 2.5.3.   
 

2.5.2.4 Oosterweel noord tracé 

Impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
Voor de bepaling van de impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
wordt nagegaan of de 10-5-contour reikt tot aan/over het beschouwde tracé.  Op basis van 
de ter beschikking zijnde veiligheidsdocumenten kan besloten worden dat ter hoogte van 
het beschouwde tracé geen 10-5-contour van nabijgelegen Seveso-inrichtingen is 
gesitueerd.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op het plaatsgebonden risico van 
Seveso-inrichtingen tengevolge werkzaamheden aan het beschouwde tracé tijdens de 
bouwfase.  
 
Impact op het groepsrisico van Seveso-inrichtingen 
Het beschouwde tracé doorkruist het Antwerpse havengebied, zowel op de linker als de 
rechter Schelde-oever.  Hierbij zijn diverse Seveso-inrichtingen gesitueerd nabij het te 
bouwen tracé.  De meest nabij gelegen Seveso-inrichtingen zijn: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 LBC Antwerpen (nr. 24) 

 Total Polymers Antwerpen (nr 45) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 
 
De impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van nabijgelegen Seveso-
inrichtingen tijdens de bouwfase wordt vergeleken met de overige tracés in paragraaf 2.5.3.   
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2.5.2.5 Oosterweel tracé 

Impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
Voor de bepaling van de impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
wordt nagegaan of de 10-5-contour reikt tot aan/over het beschouwde tracé.  Op basis van 
de ter beschikking zijnde veiligheidsdocumenten kan besloten worden dat ter hoogte van 
het beschouwde tracé geen 10-5-contour van nabijgelegen Seveso-inrichtingen is 
gesitueerd.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op het plaatsgebonden risico van 
Seveso-inrichtingen tengevolge werkzaamheden aan het beschouwde tracé tijdens de 
bouwfase.  
 
Impact op het groepsrisico van Seveso-inrichtingen 
Het beschouwde tracé doorkruist het Antwerpse havengebied, zowel op de linker als de 
rechter Schelde-oever.  Hierbij zijn diverse Seveso-inrichtingen gesitueerd nabij het te 
bouwen tracé.  De meest nabij gelegen Seveso-inrichtingen zijn: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 Total Polymers Antwerpen (nr 45): 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 
 
De impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van nabijgelegen Seveso-
inrichtingen tijdens de bouwfase wordt vergeleken met de overige tracés in paragraaf 2.5.3.   
 

2.5.2.6 Tracé met extra kruising thv Kennedytunnel 

Impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
Voor de bepaling van de impact op het plaatsgebonden risico van Seveso-inrichtingen 
wordt nagegaan of de 10-5-contour reikt tot aan/over het beschouwde tracé.  Op basis van 
de ter beschikking zijnde veiligheidsdocumenten kan besloten worden dat ter hoogte van 
het beschouwde tracé geen 10-5-contour van nabijgelegen Seveso-inrichtingen is 
gesitueerd.  Bijgevolg wordt geen impact verwacht op het plaatsgebonden risico van 
Seveso-inrichtingen tengevolge werkzaamheden aan het beschouwde tracé tijdens de 
bouwfase.  
 
Impact op het groepsrisico van Seveso-inrichtingen 
Het beschouwde tracé is enkel ter hoogte van de E34 op de linker Schelde-oever 
gesitueerd nabij Seveso-inrichtingen.  De meest nabij gelegen Seveso-inrichtingen zijn: 
 

 3M Belgium (nr. 1) 

 Van Moer Cleaning & Repair (nr. 48) 
 
De impact van het beschouwde tracé op het groepsrisico van nabijgelegen Seveso-
inrichtingen tijdens de bouwfase wordt vergeleken met de overige tracés in paragraaf 2.5.3.   
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2.5.3 Evaluatie 

Hiervoor werd voor elk van de beschouwde tracés nagegaan of er impact verwacht kan 
worden op Seveso-inrichtingen tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur.  De 
verschillende alternatieve tracés worden hierna met elkaar vergeleken. 
Gelet op de beperkte beschikbare informatie in deze fase voor het plan van een derde 
Scheldekruising te Antwerpen met betrekking tot de bouwfase, zal de evaluatie eerder 
grofmazig gebeuren, waarbij voornamelijk mogelijke aandachtspunten beschouwd zullen 
worden. 
 

2.5.3.1 Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge ongevallen op de bouwwerf 

Met betrekking tot mogelijke verzakkingen tijdens de bouwfase kan besloten worden dat 
enkel mogelijke impact verwacht wordt op Seveso-inrichtingen tengevolge de tracés 
‘Meccano’ en ‘Meccano 1’.  Voor de overige tracés wordt geen impact verwacht. 
 
Met betrekking tot het mogelijk omvallen van een kraan tijdens de bouwfase kan besloten 
worden dat enkel mogelijke impact verwacht wordt op Seveso-inrichtingen tengevolge de 
tracés ‘Meccano’, ‘Meccano 1’ en ‘Oosterweel noord’.  Voor de overige tracés wordt geen 
impact verwacht. 
 

2.5.3.2 Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge de aanwezigheid van personeel 
op de werf 

Zoals vermeld kunnen tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur risicoverhogingen 
optreden bij Seveso-inrichtingen doordat bijkomende personen (werfpersoneel) aanwezig 
kunnen zijn nabij deze Seveso-inrichtingen.  Deze risicoverhogingen kunnen zich zowel 
voordoen op het vlak van het plaatsgebonden risico als op het vlak van het groepsrisico 
van Seveso-inrichtingen.   
 
Voor de impact op de boordeling van het plaatsgebonden risico kan besloten worden dat 
enkel de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ aanleiding kunnen geven tot mogelijke impact 
aangezien ter hoogte van deze tracés enkele Seveso-inrichtingen zijn waarvan de 10-

5/jaar-risicocontour tot aan of over deze tracés reiken.  Bij de overige tracés zijn er geen 
Seveso-inrichtingen waarvan deze isorisicocontour tot aan of over deze tracés reiken. 
 
Met betrekking tot de impact op het groepsrisico kan besloten worden dat de tracés 
‘Centrale tunnel’ en ‘Extra kruising thv Kennedytunnel’ tot de minste impact leiden 
aangezien voor deze tracés het minste Seveso-inrichtingen in de omgeving aanwezig zijn.  
De tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ doorkruisen het Antwerpse havengebied en worden 
bijgevolg beschouwd als de tracés met de meeste impact, aangezien er diverse Seveso-
inrichtingen in de nabije omgeving gesitueerd zijn.  De tracés ‘Oosterweel’ en ‘Oosterweel 
noord’ doorkruisen eveneens het Antwerpse havengebied, maar voor deze tracés zijn er 
minder Seveso-inrichtingen in de omgeving gesitueerd dan voor de tracés ‘Meccano’ en 
‘Meccano 1’ zodat voor deze tracés minder impact verwacht wordt.  
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2.5.3.3 Algemene evaluatie 

Op basis van voorgaande bespreking van de impact van de werkzaamheden tijdens de 
bouwfase op Seveso-inrichtingen kan de volgende rangschikking gemaakt worden met 
betrekking tot de impact van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande 
Seveso-inrichtingen. 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Naast bovenvermelde algemene evaluatie kunnen de volgende aandachtspunten nog 
vermeld worden: 
 

 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zullen 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  Bovenvermelde besluiten zijn 
enkel geldig indien de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank komen te 
vervallen of op voldoende afstand van de transportweg worden geplaatst.   

 
Tenslotte wordt voor elk van de alternatieve tracés aanbevolen afspraken te maken inzake 
de noodplanning/risico’s van naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, 
aanwezigheid van werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name 
voor die locaties waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de 
terreingrens van Seveso-inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-
inrichtingen noodzakelijk is. 
 

2.6 MILIEURISICO-ANALYSE VAN BESTAANDE EN NIEUWE SEVESO-INRICHTINGEN 

Met betrekking tot de gehanteerde methodiek voor de bespreking van de milieurisico’s 
wordt verwezen naar paragraaf 2.2.7. 
 

2.6.1 Impact op bestaande Seveso-inrichtingen 

De mogelijke domino-effecten tengevolge van de verschillende tracés werden besproken in 
paragraaf 2.3.1 in het kader van de mensrisico’s.  Hieruit is gebleken dat er enkel voor de 
tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ significante domino-effecten verwacht worden naar 
bestaande Seveso-inrichtingen.  Voor het tracé ‘Meccano’ werden de volgende Seveso-
inrichtingen aangeduid waarbij significante domino-effecten verwacht worden: 
 

• ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17) 
• Lanxess Rubber (nr 23) 
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• Sea-Tank Terminal Antwerp – Hansadok (nr 39) 
• SGS Belgium (nr 40) 

 
Voor het tracé ‘Meccano 1’ werden de volgende Seveso-inrihctingen aangeduid waarbij 
significante domino-effecten verwacht worden: 
 

• ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17) 
• Lanxess Rubber (nr 23) 

 
Gelet op de bespreking van de milieurisico’s voor bovenvermelde Seveso-inrichtingen in de 
respectievelijke veiligheidsrapporten, wordt besloten dat door de vermelde Seveso-
inrichtingen voldoende preventieve en schadebeperkende maatregelen zijn genomen om 
milieurisico’s tengevolge het falen van de installaties te voorkomen en/of te beperken. 
 
Op basis van bovenstaande bespreking kan besloten worden dat de tracés ‘Meccano’ en 
‘Meccano 1’ negatiever worden beschouwd op vlak van impact op milieurisico’s naar 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen, aangezien voor deze tracés significante domino-effecten 
verwacht worden.  Het optreden van deze mogelijke domino-effecten wordt door de 
vermelde Seveso-inrichtingen echter ondervangen doordat voldoende preventieve en 
schadebeperkende maatregelen beschreven zijn.  Op basis van deze bespreking kan de 
evaluatie van de milieurisico’s als volgt weergegeven worden (waarbij een hoger nummer 
als negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen): 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel, Oosterweel en Oosterweel 
noord 

2. Meccano en Meccano 1 
 

2.6.2 Impact op nieuwe Seveso-inrichtingen 

Zoals beschreven in de methodiek in paragraaf 2.2.7 met betrekking tot de impact van de 
tracés op mogelijke milieurisico’s van nieuwe Seveso-inrichtingen, wordt dezelfde evaluatie 
weerhouden als voor de mensrisico’s.  De tracés kunnen bijgevolg als volgt gerangschikt 
worden: 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 

2.7 VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN 

In onderhavige paragraaf worden voor elk tracé de veiligheidsmaatregelen en/of specifieke 
aandachtspunten vermeld welke naar voor zijn gekomen tijdens de bespreking van de 
mogelijke impact van de tracés in voorliggend hoofdstuk.  Deze items kunnen 
meegenomen worden bij het opmaken van de stedenbouwkundige voorschriften in het 
GRUP met betrekking tot de derde Scheldekruising. 
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2.7.1 Centrale tunnel tracé 

Voor dit tracé wordt aanbevolen afspraken te maken inzake de noodplanning/risico’s van 
naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, aanwezigheid van 
werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name voor die locaties 
waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de terreingrens van Seveso-
inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-inrichtingen noodzakelijk 
is. 
 

2.7.2 Meccano tracé 

Voor vier Seveso-inrichtingen (ExxonMobil Petroleum & Chemical, Lanxess Rubber, Sea-
Tank Terminal Antwerp – Hansadok en SGS Belgium) wordt een significante impact 
verwacht op het plaatsgebonden risico.  Bijgevolg dienen voor deze Seveso-inrichtingen de 
nodige maatregelen genomen te worden.  Dit kan echter enkel door te vermijden dat 
relevante installaties van deze Seveso-inrichtingen zouden falen bij een eventuele 
tunnelinstorting (bvb door het verplaatsen van de relevante installaties van de Seveso-
inrichtingen, of van het geplande tracé tot buiten de maximale invloedssfeer tengevolge 
tunnelinstorten). 
 
De Seveso-inrichtingen waarvoor een significante impact verwacht wordt zijn per tracé 
vermeld in bijlage 2.6.  De bijhorende risicobeelden voor deze Seveso-inrichtingen zijn 
vermeld in bijlage 2.7. 
 
Tevens wordt voor dit tracé aanbevolen afspraken te maken inzake de 
noodplanning/risico’s van naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, 
aanwezigheid van werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name 
voor die locaties waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de 
terreingrens van Seveso-inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-
inrichtingen noodzakelijk is. 
 

2.7.3 Meccano 1 tracé 

Voor Lanxess Rubber wordt een significante impact verwacht op het plaatsgebonden risico.  
Bijgevolg dienen voor deze Seveso-inrichting de nodige maatregelen genomen te worden.  
Dit kan echter enkel door te vermijden dat relevante installaties van deze Seveso-
inrichtingen zouden falen bij een eventuele tunnelinstorting (bvb door het verplaatsen van 
de relevante installaties van de Seveso-inrichtingen, of van het geplande tracé tot buiten de 
maximale invloedssfeer tengevolge tunnelinstorten). 
 
Op basis van de bespreking in paragraaf 2.3.2.3 kan besloten worden dat een wijziging van 
de risicobeoordeling verwacht wordt van het externe plaatsgebonden mensrisico van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical tengevolge het beschouwde tracé.  Conform de 
geldende risicocriteria kan dit zonder gepaste maatregelen niet aanvaardbaar geacht 
worden.  Hierbij kunnen de volgende (niet-limitatieve) maatregelen vermeld worden om het 
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plaatsgebonden risico van ExxonMobil Petroleum & Chemical alsnog aanvaardbaar te 
kunnen beschouwen bij uitvoering van dit tracé: 
 

 Het plaatsgebonden risico ter hoogte van het geplande op- en afrittencomplex 
verminderen door de risicobepalende installaties van ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (voornamelijk de bovengrondse leidingen) te verwijderen 

 Technische maatregelen ter hoogte van de open wegdelen van het geplande op- 
en afrittencomplex uitvoeren waardoor de weggebruikers niet meer worden 
blootgesteld aan de mogelijke effecten afkomstig van de risicobepalende 
installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical (bvb. door het dicht maken van 
de geplande open wegdelen van het op- en afrittencomplex) 

 
De Seveso-inrichtingen waarvoor een significante impact verwacht wordt zijn per tracé 
vermeld in bijlage 2.6.  De bijhorende risicobeelden voor deze Seveso-inrichtingen zijn 
vermeld in bijlage 2.7. 
 
De volgende aandachtspunten kunnen vermeld worden voor dit tracé: 
 

 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   

 Door het uitvoeren van het tracé ‘Meccano 1’ komen open wegdelen van het op- en 
afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan zodanig te liggen dat weggebruikers 
blootgesteld zullen worden aan een risico dat hoger is dan 10-5/jaar tengevolge de 
activiteiten van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Zonder bijkomende 
maatregelen wordt dit als onaanvaardbaar geacht volgens de geldende 
risicocriteria.   

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zouden 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  In voorliggend RVR werd 
besloten dat het tracé ‘Meccano 1’ geen impact heeft op Vopak Terminal Eurotank.  
Deze conclusie is enkel geldig indien de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank 
komen te vervallen of buiten de schadeafstand van de transportweg worden 
geplaatst.   

 
Tevens wordt voor dit tracé aanbevolen afspraken te maken inzake de 
noodplanning/risico’s van naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, 
aanwezigheid van werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name 
voor die locaties waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de 
terreingrens van Seveso-inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-
inrichtingen noodzakelijk is. 
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2.7.4 Oosterweel noord tracé 

Voor dit tracé wordt aanbevolen afspraken te maken inzake de noodplanning/risico’s van 
naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, aanwezigheid van 
werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name voor die locaties 
waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de terreingrens van Seveso-
inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-inrichtingen noodzakelijk 
is. 
 

2.7.5 Oosterweel tracé 

Voor dit tracé wordt aanbevolen afspraken te maken inzake de noodplanning/risico’s van 
naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, aanwezigheid van 
werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name voor die locaties 
waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de terreingrens van Seveso-
inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-inrichtingen noodzakelijk 
is. 
 

2.7.6 Tracé met extra kruising thv Kennedytunnel 

Voor dit tracé wordt aanbevolen afspraken te maken inzake de noodplanning/risico’s van 
naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, aanwezigheid van 
werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name voor die locaties 
waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de terreingrens van Seveso-
inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-inrichtingen noodzakelijk 
is. 
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BIJLAGE 2.1: SCENARIO-ONTWIKKELING 

In onderstaande paragrafen wordt de werkwijze met betrekking tot de uitwerking van de 
ongevalscenario’s weergegeven.  De scenario-ontwikkeling start met het definiëren van de 
relevante faalwijzen voor de te bestuderen transporteenheden (vervoer van brandbare 
vloeistoffen, brandbare gassen en samengeperste gassen).  
 
In het kader van voorliggend RVR werd geopteerd om de relevante ongevalscenario’s en 
bijhorende kansen van optreden voor het transport van gevaarlijke stoffen via de weg te 
weerhouden zoals beschreven in de ‘Handleiding Risicoanalyse Transport’18.  
 
De relevante ongevalscenario’s, kansen van optreden en vervolggebeurtenissen voor de 
weerhouden transporteenheden worden voor de brandbare vloeistoffen, de brandbare 
gassen en de samengeperste gassen in de volgende figuren weergegeven op basis van 
een gebeurtenissenboom.  Voor een gedetailleerde bespreking van deze parameters wordt 
verwezen naar de vermelde referentie.  Hierbij kan opgemerkt worden dat de grijs en 
cursief weergegeven scenario’s verder niet weerhouden worden in het kader van 
voorliggend RVR.  Dit wordt hierna verder in detail besproken.  Opgemerkt wordt dat voor 
de brandbare vloeistoffen rekeningen wordt gehouden met de hoogste ontstekingskansen 
die worden vermeld in de gehanteerde referentie. 
 
Figuur 2-6: Gebeurtenissenboom brandbare vloeistoffen 

 
 
  

                                                  
18 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, HART: handleiding risicoberekeningen Transport, november 2011, concept 
v0.3 
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Figuur 2-7: Gebeurtenissenboom brandbare gassen 

 
 
Figuur 2-8: Gebeurtenissenboom samengeperste gassen 

 
 
Zoals eerder reeds vermeld wordt in het kader van voorliggend RVR enkel het nieuwe 
hoofdwegennet beschouwd.  Het onderliggende wegennet (lokale wegen) wordt niet 
relevant geacht in het kader van de invloed ervan op de nabijgelegen Seveso-inrichtingen.  
Bijgevolg worden verder de uitstromingskansen voor autosnelwegen weerhouden (zie 
voorgaande figuren).   
 
Bij vertraagde ontsteking van de vrijgezette hoeveelheid brandbaar gas (zowel bij 
instantaan falen als bij een lek) zal een wolkbrand en/of gaswolkexplosie optreden met 
warmtestraling (bij wolkbrand) en/of overdruk (bij gaswolkexplosie) als effect.  De 
warmtestraling die vrijkomt bij wolkbrand is echter van zeer korte duur (enkele seconden), 
zodat het falen van een nabijgelegen installatie (opslagtank, procesinstallatie,...) van een 
Seveso-inrichting niet verwacht wordt.  Het scenario wolkbrand wordt bijgevolg verder niet 
weerhouden.  Het optreden van een gaswolkexplosie wordt wel weerhouden, omwille van 
de mogelijkheid voor schade door de hiermee gepaard gaande drukeffecten. 
 
Bij een directe ontsteking van de instantaan vrijgezette hoeveelheid brandbaar gas zal een 
vuurbal/BLEVE ontstaan met warmtestraling als effect.  Net als bij het fenomeen wolkbrand 
is deze warmtestraling van korte duur (enkele seconden) zodat het falen van een 
nabijgelegen installatie (opslagtank, procesinstallatie,...) van een Seveso-inrichting ook 
hierdoor niet verwacht wordt.  Het scenario vuurbal/BLEVE wordt bijgevolg verder niet 
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weerhouden.  Het optreden van een fysische explosie van de transporteenheid zal 
aanleiding geven tot overdrukeffecten in de omgeving.  Dit effect wordt voor het instantaan 
scenario verder beschouwd.   
 
In een tunnel wordt enkel rekening gehouden met fysische explosie gelet op de voorziene 
tunnelcategorie C (verbod voor brandbare gassen), alsook met een brand in de tunnel (van 
meer dan 2 uren).  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gebeurtenissenboom in Figuur 
2-6 en Figuur 2-8.   
 
Bij een directe ontsteking van een lek van een brandbaar gas wordt enkel het scenario 
fakkelbrand weerhouden. 
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BIJLAGE 2.2: REKENMETHODIEK KANS OP VOORKOMEN VAN ONGEVAL MET EEN 

TANKWAGEN 

Het falen van een tankwagen kan aanleiding geven tot een ongevalsscenario waarbij een 
nabijgelegen installatie op een Seveso-inrichting faalt.  De mogelijke ongevalsscenario’s, 
en bijhorende kansen en vervolggebeurtenissen werden reeds besproken in bijlage 2-1. 
 
Ter bepaling van de kans op voorkomen van een bepaald ongevalscenario met bijhorende 
schadeafstand worden de volgende deelonderzoeken uitgevoerd: 
 

1. Bepaling relevant wegdeel en afstand 
2. Bepaling aantal passerende voertuigen 

a. Aantal zware vrachtvoertuigen 
b. Aandeel ADR-transport 
c. Aandeel brandbare gassen/vloeistoffen 

3. Bepaling kans op voorkomen 
 
Bovenvermelde deelonderzoeken worden hierna verder besproken. 
 

1. Bepaling relevant wegdeel en lengte ervan 
In eerste instantie dient nagegaan te worden op welke wegdelen een transporteenheid 
aanleiding kan geven tot het falen van de beschouwde installatie van de Seveso-inrichting.  
Tevens wordt de lengte van deze wegdelen bepaald.  
 

2. Bepaling aantal passerende voertuigen 
In opdracht van BAM NV werden door het Verkeerscentrum Vlaanderen enkele 
modelscenario’s doorgerekend voor elk weerhouden alternatief tracé om het aantal 
passerende voertuigen te bepalen die gebruik zullen maken van het beschouwde tracé.  
Deze doorrekeningen werden uitgevoerd met behulp van het provinciaal verkeersmodel 
Antwerpen versie 3.6.1.  Dit verkeersmodel beschrijft de mobiliteit van het personenverkeer 
aan de hand van de spreiding in tijd en ruimte van socio-economische activiteiten, het 
volledige multimodale vervoersaanbod, de aantrekkelijkheid van de verschillende 
vervoerwijzen en de invloed hiervan op de modale keuze en trajectkeuze voor alle 
verplaatsingen.  Het gebruikte modelinstrumentarium focust op een zo correct mogelijke 
modellering van het personenverkeer, maar er wordt ook rekening gehouden met het 
vrachtverkeer over de weg.  De vrachtwagenverplaatsingen werden berekend in het 
strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 1.6. 
 
Voor elk van de doorgerekende modelscenario’s werd een shape-bestand aangeleverd 
waarin de verschillende wegdelen zijn aangeduid.  Bij elk wegdeel hoort een database met 
de diverse resultaten van de doorrekeningen.  Hierin is het aantal zware vrachtwagens  
(> 12 ton) vermeld dat berekend werd en wat jaarlijks passeert.  Hierbij gaat het zowel om 
zwaar vrachtvervoer van ongevaarlijke goederen als om ADR-vrachtvervoer.  Voor de 
verdere berekeningen wordt rekening gehouden met het aandeel aan ADR-vervoer.  
Hiervoor wordt verwezen naar het aandeel dat gehanteerd werd in het vorige RVR voor de 
Oosterweelverbinding (dd. februari 2005), waar een aandeel van 3% ADR-vervoer 
gehanteerd werd ten opzichte van het totaal aantal zwaar vrachtvervoer, rekening houdend 
met enkel de Seveso-stoffen. In ditzelfde RVR werd tevens aangegeven dat 35,8% van het 
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ADR-vervoer het transport van brandbare vloeistoffen betreft, terwijl 5,9% van het ADR-
vervoer bestaat uit het transport van brandbare gassen.  Voor de wegdelen waar geen 
brandbare gassen kunnen passeren, wordt voor overdruk enkel de mogelijkheid van een 
fysische explosie weerhouden. Hiervoor wordt een aandeel aan wegtransport weerhouden 
van transporten van zuurstof.  Dit aandeel werd in het vorige RVR als 15,2% beschouwd 
van het aandeel aan brandbare gassen (5,9%). Met deze verdeling zal verder eveneens 
rekening gehouden worden.  Het aantal tankwagens dat jaarlijks passeert op een bepaald 
tracédeel wordt bijgevolg als volgt bepaald: 
 

 Voor brandbare vloeistoffen: aantal zware vrachtwagens (/jaar) x 3% x 35,8% 

 Voor brandbare gassen: aantal zware vrachtwagens (/jaar) x 3% x 5,9% 

 Voor de fysische explosie: aantal zware vrachtwagens (/jaar) x 3% x 5,9% x 15,2% 
 
Indien voor een beschouwd alternatief tracé meerdere scenario’s werden gemodelleerd 
werd het grootste aantal zware vrachtwagens weerhouden van de doorgerekende 
scenario’s. 
 

3. Bepaling kans op voorkomen 
Om de kans op voorkomen te bepalen dat een ongeval met een transporteenheid 
aanleiding geeft tot het falen van een nabijgelegen installatie, wordt rekening gehouden 
met de gebeurtenissenbomen zoals vermeld in bijlage 2-1.  Afhankelijk van het vervoerde 
product (brandbare vloeistof of brandbaar gas), het wegtype, het type uitstroming en de 
ontstekingskansen kan een basisfrequentie bepaald worden.  Deze kans wordt 
weergegeven per voertuigkilometer.  Bijgevolg dient deze frequentie vermenigvuldigd te 
worden met het aantal transporten dat jaarlijks passeert (en aanleiding kan geven tot het 
beschouwde ongevalscenario), alsook met de lengte van het wegdeel waarop dit transport 
dient te falen om aanleiding te kunnen geven tot het falen van de nabijgelegen installatie op 
een Seveso-inrichting. 
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BIJLAGE 2.3: BEREKENING KANS OP VOORKOMEN 

In onderhavige bijlage wordt de kans op voorkomen weergegeven voor de relevante 
tracés/getroffen installaties.  Hierbij worden in de volgende tabel de onderstaande 
kolommen vermeld: 
 

 Tracé: geeft het beschouwde tracé weer 

 Seveso-inrichting: geeft de Seveso-inrichting weer waar de kans op voorkomen van 
schade tengevolge van een ongeval met een transporteenheid voor bepaald wordt 

 Installatie: geeft de installatie weer van de Seveso-inrichting die beschouwd wordt 

 Tracédeel: geeft het type tracédeel weer (open wegdeel of tunneldeel) 

 Tracédeel – benaming: geeft de naam van het tracédeel weer 

 Scenario: geeft het scenario weer dat aanleiding kan geven tot schade aan de 
beschouwde installatie 

 Km: geeft de afstand weer (in km) waarbinnen schade kan veroorzaakt worden aan 
de beschouwde installatie tengevolge van het beschouwde scenario 

 VZ_JAAR (totaal): de hoeveelheid zwaar verkeer dat jaarlijks verwacht wordt te 
passeren langsheen het beschouwde wegdeel, op basis van de berekeningen van 
het Verkeerscentrum Vlaanderen 

 % ADR: geeft het aandeel weer aan ADR-transport op de Antwerpse Ring ten 
opzichte van de hoeveelheid zwaar verkeer.  Dit werd bepaald op 3% 

 Type product: geeft het type product weer dat vervoerd word (vloeistof of gas) 

 % brandbare vloeistoffen/gassen: geeft het aandeel aan brandbare 
vloeistoffen/gassen of samengeperste gassen weer van het ADR-transport.  Voor 
vloeistoffen bedraagt dit 35,8%, voor brandbare gassen 5,9%.  Met betrekking tot 
eventuele fysische explosies van samengeperste gassen wordt rekening gehouden 
met een aandeel van 15,2% van het aandeel aan brandbare gassen.  Dit leidt tot 
een aandeel van 0,9% (= 15,2% x 5,9%). 

 brandbare vloeistoffen/gassen (/jaar): geeft het aantal transporteenheden met 
brandbare vloeistoffen/gassen of samengeperste gassen weer dat jaarlijks 
verwacht wordt te passeren langs het beschouwde wegdeel 

 type uitstroming: geeft het scenario weer (instantaan falen of lek van 50 mm) 

 uitstroomfrequentie (/vtgkm): geeft de uitstroomfrequentie weer (zie bijlage 2.1) 

 ontsteking: geeft de kans op ontsteking (direct/vertraagd) weer 

 basisfrequentie (/vtgkm): geeft de basisfrequentie obv de kans op uitstroming, de 
uitstroomfrequentie en de ontsteking 

 frequentie (/jaar): dit geeft de kans op voorkomen weer dat aan de beschouwde 
installatie schade berokkend kan worden tengevolge het beschouwde effect 
(warmtestraling, overdruk) bij een ongeval met een transporteenheid op het 
beschouwde tracé. 

 frequentie totaal (/jaar): dit geeft de totale kans op voorkomen weer dat aan de 
beschouwde installatie schade berokkend kan worden tengevolge één of meerdere 
effecten (warmtestraling, overdruk) bij een ongeval met een transporteenheid op 
het beschouwde tracé.  
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In de volgende figuren worden de relevante tracédelen van ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ 
vermeld met de installaties, welke beschreven worden in de hiernavolgende tabel. 
 

 Figuur 2-9: Tracé ‘Meccano’ met aanduiding van: 
o Bovengrondse leidingen (excl. ethyleenleiding) van ExxonMobil Petroleum 

& Chemical (nr 17), in blauwe lijn weergegeven 
o Bovengrondse opslagtanks T1002 en T1004 van Sea-Tank Terminal 

Antwerp – Hansadok (nr 39) 
o Magazijn van SGS Belgium (nr 40) 

 Figuur 2-10: Tracé ‘Meccano 1’ met aanduiding van: 
o Bovengrondse ethyleenleiding van ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 

17), in oranje lijn weergegeven  
o Bovengrondse leidingen (excl. ethyleenleiding) van ExxonMobil Petroleum 

& Chemical (nr 17), in blauwe lijn weergegeven 
o Bovengrondse opslagtanks OM-S303 en OM-S304 van ExxonMobil 

Petroleum & Chemical (nr 17) 

 Figuur 2-11: Tracé ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ met aanduiding van de relevante 
installaties (7 opslagtanks en een spoorwagon LR I) van Lanxess Rubber 

 
Figuur 2-9: Tracé ‘Meccano’ ter hoogte van ExxonMobil (nr 17),  
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Figuur 2-10: Tracé ‘Meccano 1’ ter hoogte van ExxonMobil  

 
 
Figuur 2-11: Tracé ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ ter hoogte van Lanxess Rubber 
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tracé 
Seveso-

inrichting 
Installatie Tracédeel 

tracédeel - 
benaming 

scenario km 
VZ_JAAR 

(totaal aantal 
passages/jaar)

% ADR
type 

product 

% brandbare 
vloeistoffen/ 

gassen 

brandbare 
vloeistoffen/ 

gassen (/jaar) 

type 
uitstroming 

uitstroom-
frequentie 
(/vtgkm) 

ontsteking 
frequentie 

(/jaar) 
frequentie 

totaal (/jaar) 

Centrale tunnel Er worden geen domino-effecten verwaacht voor dit tracé 

Meccano 
ExxonMobil 
Antwerpen 

(nr. 17) 
bovengrondse leidingen Tunneldeel Scheldekruising 

fysische 
explosie 

4,65 9106300 3 gas 0,9 2450,0 instantaan 4,5E-10   5,1E-06 3,8E-04 

      Tunneldeel Scheldekruising brand 4,65 9106300 3 vloeistof 35,8 97801,7 
instantaan + lek 

50 mm 
6,3E-09 0,13 3,7E-04   

  
Lanxess 

Rubber (nr. 
23) 

sferen (SP1A, SP1B), 
opslagtanks D40A/B, 

D41A/B, D146, 
spoorwagon LRI 

Tunneldeel Scheldekruising 
fysische 
explosie 

4,65 9106300 3 gas 0,9 2450,0 instantaan 4,5E-10   5,1E-06 3,8E-04 

      Tunneldeel Scheldekruising brand 4,65 9106300 3 vloeistof 35,8 97801,7 
instantaan + lek 

50 mm 
6,3E-09 0,13 3,7E-04   

  
STT 

Hansadok (nr. 
39) 

opslagtank T1002 en 
T1004 

Tunneldeel Scheldekruising 
fysische 
explosie 

4,65 9106300 3 gas 0,9 2450,0 instantaan 4,5E-10   5,1E-06 3,8E-04 

      Tunneldeel Scheldekruising brand 4,65 9106300 3 vloeistof 35,8 97801,7 
instantaan + lek 

50 mm 
6,3E-09 0,13 3,7E-04   

  
SGS Belgium 

(nr. 40) 
magazijn Tunneldeel Scheldekruising 

fysische 
explosie 

4,65 9106300 3 gas 0,9 2450,0 instantaan 4,5E-10   5,1E-06 3,8E-04 

      Tunneldeel Scheldekruising brand 4,65 9106300 3 vloeistof 35,8 97801,7 
instantaan + lek 

50 mm 
6,3E-09 0,13 3,7E-04   

Meccano 1 
ExxonMobil 
Antwerpen 

(nr. 17) 
OM-S303 Open wegdeel 

afrit thv 
Scheldelaan 

fysische 
explosie 

0,13 72500 3 gas 0,9 19,5 instantaan 4,5E-10   1,1E-09 8,7E-08 

      Open wegdeel 
doorgaand 

verkeer 
fysische 
explosie 

0,078 9106300 3 gas 0,9 2450 instantaan 4,5E-10   8,6E-08   

    OM-S304 Open wegdeel 
afrit thv 

Scheldelaan 
fysische 
explosie 

0,17 72500 3 gas 0,9 19,5 instantaan 4,5E-10   1,5E-09 2,0E-07 

      Open wegdeel 
doorgaand 

verkeer 
fysische 
explosie 

0,122 9106300 3 gas 0,9 2450 instantaan 4,5E-10   1,3E-07   

      Open wegdeel 
afrit thv 

Scheldelaan 
plasbrand 0,095 72500 3 vloeistof 35,8 779 

instantaan + lek 
50 mm 

6,3E-09 0,13 6,1E-08   

    
ethyleenleiding thv 

Scheldelaan 
Open wegdeel 

afrit thv 
Scheldelaan 

fysische 
explosie 

0,128 72500 3 gas 0,9 19,5 instantaan 4,5E-10   1,1E-09 1,7E-04 

      Open wegdeel 
doorgaand 

verkeer 
fysische 
explosie 

0,062 9106300 3 gas 0,9 2450 instantaan 4,5E-10   6,8E-08   

      Open wegdeel 
oprit thv 

Scheldelaan 
fysische 
explosie 

0,129 90100 3 gas 0,9 24,2 instantaan 4,5E-10   1,4E-09   

      Open wegdeel 
afrit thv 

Scheldelaan 
plasbrand 0,108 72500 3 vloeistof 35,8 779 

instantaan + lek 
50 mm 

6,3E-09 0,13 6,9E-08   

      Open wegdeel 
doorgaand 

verkeer 
plasbrand 0,042 9106300 3 vloeistof 35,8 97802 

instantaan + lek 
50 mm 

6,3E-09 0,13 3,4E-06   

      Open wegdeel 
oprit thv 

Scheldelaan 
plasbrand 0,109 90100 3 vloeistof 35,8 968 

instantaan + lek 
50 mm 

6,3E-09 0,13 8,6E-08   

      Tunneldeel Scheldekruising 
fysische 
explosie 

2,02 9106300 3 gas 0,9 2450 instantaan 4,5E-10   2,2E-06   

      Tunneldeel Scheldekruising brand 2,02 9106300 3 vloeistof 35,8 97802 
instantaan + lek 

50 mm 
6,3E-09 0,13 1,6E-04   
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tracé 
Seveso-

inrichting 
Installatie Tracédeel 

tracédeel - 
benaming 

scenario km 
VZ_JAAR 

(totaal aantal 
passages/jaar)

% ADR
type 

product 

% brandbare 
vloeistoffen/ 

gassen 

brandbare 
vloeistoffen/ 

gassen (/jaar) 

type 
uitstroming 

uitstroom-
frequentie 
(/vtgkm) 

ontsteking 
frequentie 

(/jaar) 
frequentie 

totaal (/jaar) 

    
leidingen (excl 

ethyleenleiding thv 
Scheldelaan) 

Open wegdeel 
afrit thv 

Scheldelaan 
fysische 
explosie 

0,211 72500 3 gas 0,9 19,5 instantaan 4,5E-10   1,9E-09 1,4E-05 

      Open wegdeel 
doorgaand 

verkeer 
fysische 
explosie 

0,211 9106300 3 gas 0,9 2450 instantaan 4,5E-10   2,3E-07   

      Open wegdeel 
oprit thv 

Scheldelaan 
fysische 
explosie 

0,211 90100 3 gas 0,9 24,2 instantaan 4,5E-10   2,3E-09   

      Open wegdeel 
afrit thv 

Scheldelaan 
plasbrand 0,171 72500 3 vloeistof 35,8 779 

instantaan + lek 
50 mm 

6,3E-09 0,13 1,1E-07   

      Open wegdeel 
doorgaand 

verkeer 
plasbrand 0,171 9106300 3 vloeistof 35,8 97802 

instantaan + lek 
50 mm 

6,3E-09 0,13 1,4E-05   

      Open wegdeel 
oprit thv 

Scheldelaan 
plasbrand 0,171 90100 3 vloeistof 35,8 968 

instantaan + lek 
50 mm 

6,3E-09 0,13 1,4E-07   

  
Lanxess 

Rubber (nr. 
23) 

sferen (SP1A, SP1B), 
opslagtanks D40A/B, 

D41A/B, D146, 
spoorwagon LRI 

Tunneldeel Scheldekruising 
fysische 
explosie 

2,02 9106300 3 gas 0,9 2450 instantaan 4,5E-10   2,2E-06 1,6E-04 

      Tunneldeel Scheldekruising brand 2,02 9106300 3 vloeistof 35,8 97802 
instantaan + lek 

50 mm 
6,3E-09 0,13 1,6E-04   

Oosterweel 
noord 

Er worden geen domino-effecten verwaacht voor dit tracé 

Oosterweel Er worden geen domino-effecten verwaacht voor dit tracé 

Extra kruising thv 
Kennedytunnel 

Er worden geen domino-effecten verwaacht voor dit tracé 
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BIJLAGE 2.4: RISICOCRITERIA VOOR SEVESO-INRICHTINGEN 

Het al dan niet verzoenbaar zijn van de inplanting (of ontwikkeling) van een Seveso-
inrichtingen met de omgeving, is afhankelijk van het externe veiligheidsrisico. Enerzijds zal 
het externe veiligheidsrisico bepaald worden door de risicobronnen die aanwezig zijn op 
het terrein van het betreffende bedrijf en anderzijds van de aanwezigheid van 
schadedragers (aandachtsgebieden) in de omgeving van het bedrijf. 
 
De analyse van de externe mensrisico’s als gevolg van industriële activiteiten gebeurt in 
Vlaanderen door middel van een kwantitatieve risicoanalyse. In deze studie worden niet 
alleen de risico’s voor individuen geanalyseerd, maar eveneens de impact van zware 
ongevallen op de samenleving als gevolg van het ontwrichtende effect van een ramp met 
een groot aantal slachtoffers. 
 
De kwantitatieve risicoanalyse resulteert in twee risicoparameters : 
 

 plaatsgebonden risico 
het plaatsgebonden risico van een bepaalde activiteit is de kans per jaar, op een 
bepaalde plaats, dat een continu aanwezig gedachte persoon die onbeschermd is 
overlijdt als gevolg van een zwaar ongeval met die activiteit. 
Doorgaans worden de punten met een gelijk plaatsgebonden risico met elkaar 
verbonden en op een kaart weergegeven als IsoRisico Contouren (IRC). 

 

 groepsrisico 
het groepsrisico is de kans per jaar dat in één keer een groep mensen overlijdt bij 
een zwaar ongeval met de betrokken activiteit. Dit risico wordt weergegeven in een 
grafiek (de zogenaamde “fN-curve”) waarin op de horizontale as het aantal 
slachtoffers (N) is uitgezet en op de verticale as de cumulatieve frequentie (f) op dat 
aantal slachtoffers. 

 
Beide parameters dienen in Vlaanderen te voldoen aan bepaalde criteria.  
 
Met betrekking tot het plaatsgebonden risico worden door de overheid een aantal criteria 
vooropgesteld.  Op 19/10/2006 bekrachtigde de Vlaamse minister bevoegd voor het 
leefmilieu de risicocriteria voor het externe mensrisico, en geeft aan hoe deze criteria 
gebruikt worden (zie Richtlijnenboek voor veiligheidsrapportage, Dienst VR19). Deze criteria 
worden in onderstaande paragrafen besproken. 
 
Locatie Criterium Seveso-inrichting

Grens van de inrichting 10-5 / jaar 

Grens van een gebied met woonfunctie 10-6 / jaar 

Grens van een gebied met een kwetsbare locaties 10-7 / jaar 

 
Het eerste criterium betekent dat buiten het terrein van de inrichting het plaatsgebonden 
risico niet groter mag zijn dan 10-5 per jaar (m.a.w., de IRC van 10-5 per jaar moet volledig 
binnen de terreingrens van de inrichting liggen). Analoog betekent het tweede criterium dat 

                                                  
19 http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/rlbvr 
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in een naburig gebied met woonfunctie het plaatsgebonden risico kleiner moet zijn dan 10-6 
per jaar (m.a.w., de IRC van 10-6 per jaar mag een gebied met woonfunctie geheel noch 
gedeeltelijk omsluiten). Het derde criterium tenslotte betekent dat op het terrein van een 
kwetsbare locatie het plaatsgebonden risico nergens groter mag zijn dan 10-7 per jaar 
(m.a.w., de IRC van 10-7 per jaar mag het terrein van een kwetsbare locatie geheel noch 
gedeeltelijk omsluiten).  
 
Het criterium voor de groepsrisicocurve voor Seveso-inrichtingen wordt weergegeven in 
de onderstaande figuur. Het criterium voor het groepsrisico is weergegeven als een lijn in 
de grafiek, onder de lijn wordt voldaan aan het groepsrisicocriterium.  In geen geval mogen 
er meer dan 1000 slachtoffers vallen, ongeacht de geringe kans op een dergelijk ongeval. 
 
Merk op dat het bestaan van een restrisico van 10 doden weerhouden wordt.  Dit volgt uit 
het gegeven dat het in de realiteit onmogelijk is te eisen dat tijdens de uitvoering van een 
industriële activiteit nooit een incident mag optreden.  Ervaring leert dat een dergelijk 
restrisico nooit volledig uitgesloten kan worden (tenzij door de betrokken industriële 
activiteit in het geheel niet uit te voeren).  In dit kader is het evenwel belangrijk op te 
merken dat het aanvaarden van een dergelijk restrisico de exploitant niet ontslaat van de 
verplichting de risico's die gepaard gaan met de betrokken activiteit zoveel mogelijk te 
voorkomen en te beperken en de nodige voorzieningen te treffen om de schadelijke 
gevolgen ingeval van een incident tot een minimum te herleiden. 
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BIJLAGE 2.5: KAARTEN 
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BIJLAGE 2.6: EVALUATIE IMPACT OP BESTAANDE SEVESO-INRICHTINGEN 

In deze bijlage wordt een evaluatie gemaakt van de invloed van het plan voor een derde 
Scheldekruising op de bestaande Seveso-inrichtingen.  Hierbij wordt rekening gehouden 
met de besproken mogelijke impacten op nabijgelegen bestaande Seveso-inrichtingen: 
 

 impact op mogelijke domino-effecten (paragraaf 2.3.1) 

 impact op het plaatsgebonden risico (paragraaf 2.3.2)  

 impact op het groepsrisico (paragraaf 2.3.3)  
 
De hierboven besproken mogelijke impacten van het plan voor een derde Scheldekruising 
op de bestaande Seveso-inrichtingen worden voor elk van de beschouwde tracés opgelijst 
in de volgende tabellen.  Hierbij worden de verschillende tracés kwalitatief met elkaar 
vergeleken op basis van de volgende codes: 
 
Voor mogelijke domino-effecten (open wegdelen en tunnelinstorten): 

0:  domino-effecten worden niet verwacht gezien de ruimtelijke scheiding tussen 
het beschouwde tracé en relevante installaties van nabijgelegen bestaande 
Seveso-inrichtingen.   

-: domino-effecten kunnen verwacht worden maar de bijdrage aan de initiële 
faalfrequentie is niet significant (minder dan 10%) in het kader van externe 
risico’s tengevolge zware ongevallen 

--: domino-effecten kunnen verwacht worden en de bijdrage aan de initiële 
faalfrequentie is significant (gelijk aan of meer dan 10%) in het kader van 
externe risico’s tengevolge zware ongevallen 

 
Voor impact op het plaatsgebonden risico door mogelijke domino-effecten: 

0:  domino-effecten worden niet verwacht gezien de ruimtelijke scheiding tussen 
het beschouwde tracé en relevante installaties van nabijgelegen bestaande 
Seveso-inrichtingen.  Hierdoor wordt geen impact verwacht op het 
plaatsgebonden risico van de inrichting 

-: domino-effecten kunnen verwacht worden, maar worden niet geacht aanleiding 
te geven tot een significante verhoging van of een negatieve invloed te hebben 
op de toetsing van het plaatsgebonden risico  

--: domino-effecten kunnen verwacht worden, en worden geacht aanleiding te 
geven tot een significante verhoging van het plaatsgebonden risico of worden 
als significant beschouwd, aangezien het plaatsgebonden risico geen 
verhoging toelaat omwille van de Vlaamse risicocriteria.  

 
Voor impact op de risicobeoordeling van het plaatsgebonden risico door aanwezigheid van 
weggebruikers (op open wegdelen): 

0:  er wordt geen impact op de risicobeoordeling van het plaatsgebonden risico 
van de bestaande Seveso-inrichtingen verwacht door de aanwezigheid van 
weggebruikers op open wegdelen 

--: weggebruikers leiden tot een wijziging van de risicobeoordeling van het 
plaatsgebonden risico van de bestaande Seveso-inrichtingen, waarbij 
weggebruikers op open wegdelen van het beschouwde tracé binnen de 
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contour van 10-5/jaar komen te liggen (hoger risico dan Vlaamse 
risicocriterium). 

 
Voor impact op het groepsrisico door mogelijke domino-effecten: 

0:  domino-effecten worden niet verwacht gezien de ruimtelijke scheiding tussen 
het beschouwde tracé en relevante installaties van nabijgelegen bestaande 
Seveso-inrichtingen.  Hierdoor wordt geen impact verwacht op het groepsrisico 
van de inrichting 

-: domino-effecten kunnen verwacht worden, maar worden niet geacht aanleiding 
te geven tot een significante verhoging van het groepsrisico of impact op de 
toetsing ervan 

--: domino-effecten kunnen verwacht worden, en worden geacht aanleiding te 
geven tot een significante verhoging van het groepsrisico of worden als 
negatief beschouwd, aangezien het groepsrisico geen verhoging toelaat 
omwille van het Vlaamse risicocriterium.  

 
Voor impact op de risicobeoordeling van het groepsrisico door aanwezigheid van 
weggebruikers (op open wegdelen): 

0:  er wordt geen verhoging van het groepsrisico van de bestaande Seveso-
inrichtingen verwacht door de aanwezigheid van weggebruikers op open 
wegdelen 

-: weggebruikers leiden tot een verhoging van het groepsrisico van de bestaande 
Seveso-inrichtingen, maar. maar worden niet geacht aanleiding te geven tot 
een significante verhoging van het groepsrisico 

--: weggebruikers leiden tot een significante verhoging van het groepsrisico van 
de bestaande Seveso-inrichtingen 

 
Indien een bepaalde impact niet besproken werd voor een bestaande Seveso-inrichting, 
omdat deze niet relevant geacht wordt, wordt dit in de tabellen aangegeven met ‘Nvt’.  
 
Voor elk van de tracés wordt onderaan de tabellen de totale impact weergegeven waarbij 
telkens per type impact het aantal codes vermeld wordt. 
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Centrale tunnel tracé 
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1 3M Belgium 0 Nvt Nvt 0 Nvt - 

2 A4S (Antwerp for Storage) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

6 Alca Petroleum Company Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

7 Alfred Talke Logistic Services Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

8 Antwerp Bulk Terminal (ABT) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

9 ATPC Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

10 Belgian Trading and Bunkering Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

13 Ceca Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

14 Northern Manuport Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

15 Eval Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

16 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Zwijndrecht) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

17 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Antwerpen) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

18 Fina Antwerp Olefins - Site A Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

19 Fina Antwerp Olefins - Site C Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

21 Vijfde Havendok Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

22 Ineos Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

23 Lanxess Rubber Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

24 LBC Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

26 Marpobel Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

27 Messer Belgium 0 Nvt Nvt 0 Nvt 0 

28 Mexico Natie Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

29 Nippon Shokubai Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

30 Noord Natie Terminals Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

33 PPG Coatings Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

34 Praxair Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

38 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
6e havendok 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

39 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
Hansadok 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

40 SGS Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

41 Speciality Polymers Antwerp Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

44 Total Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

45 Total Polymers Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

46 Total Raffinaderij Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

48 Van Moer Cleaning & Repair 0 Nvt Nvt 0 Nvt 0 

51 Vopak Terminal Eurotank Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

 Totale impact 0 0 0 0 0 6 - 
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Meccano tracé 

nr Seveso-inrichting 
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1 3M Belgium 0 0 Nvt 0 Nvt - 

2 A4S (Antwerp for Storage) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

6 Alca Petroleum Company Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

7 Alfred Talke Logistic Services 0 Nvt Nvt 0 Nvt - 

8 Antwerp Bulk Terminal (ABT) Nvt Nvt Nvt 0 Nvt 0 

9 ATPC Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

10 Belgian Trading and Bunkering Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

13 Ceca Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

14 Northern Manuport Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

15 Eval Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

16 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Zwijndrecht) 

Nvt 0 Nvt Nvt Nvt 0 

17 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Antwerpen) 

Nvt -- -- Nvt - Nvt 

18 Fina Antwerp Olefins - Site A Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

19 Fina Antwerp Olefins - Site C Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

21 Vijfde Havendok Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

22 Ineos Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

23 Lanxess Rubber Nvt -- -- Nvt -- - 

24 LBC Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

26 Marpobel Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

27 Messer Belgium Nvt Nvt Nvt 0 Nvt 0 

28 Mexico Natie Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

29 Nippon Shokubai Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

30 Noord Natie Terminals Nvt Nvt Nvt 0 Nvt - 

33 PPG Coatings Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

34 Praxair Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

38 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
6e havendok 

Nvt Nvt Nvt 0 Nvt 0 

39 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
Hansadok 

Nvt -- -- Nvt - Nvt 

40 SGS Belgium Nvt -- -- Nvt - Nvt 

41 Speciality Polymers Antwerp Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

44 Total Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

45 Total Polymers Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

46 Total Raffinaderij Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

48 Van Moer Cleaning & Repair 0 Nvt Nvt 0 Nvt 0 

51 Vopak Terminal Eurotank Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

 Totale impact 0 4 - - 4 - - 0 
3 - 

1 - - 
8 - 

 
  



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 130 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

Meccano 1 tracé 

nr Seveso-inrichting 
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1 3M Belgium 0 0 Nvt 0 Nvt - 

2 A4S (Antwerp for Storage) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

6 Alca Petroleum Company Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

7 Alfred Talke Logistic Services 0 Nvt Nvt 0 Nvt - 

8 Antwerp Bulk Terminal (ABT) Nvt Nvt Nvt 0 Nvt 0 

9 ATPC Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

10 Belgian Trading and Bunkering Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

13 Ceca Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

14 Northern Manuport Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

15 Eval Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

16 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Zwijndrecht) 

Nvt 0 Nvt Nvt Nvt 0 

17 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Antwerpen) 

-- -- -- -- - - 

18 Fina Antwerp Olefins - Site A Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

19 Fina Antwerp Olefins - Site C Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

21 Vijfde Havendok Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

22 Ineos Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

23 Lanxess Rubber Nvt -- -- Nvt -- - 

24 LBC Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

26 Marpobel Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

27 Messer Belgium Nvt Nvt Nvt 0 Nvt 0 

28 Mexico Natie Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

29 Nippon Shokubai Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

30 Noord Natie Terminals Nvt Nvt Nvt 0 Nvt - 

33 PPG Coatings Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

34 Praxair Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

38 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
6e havendok 

Nvt Nvt Nvt 0 Nvt 0 

39 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
Hansadok 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

40 SGS Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

41 Speciality Polymers Antwerp Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

44 Total Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

45 Total Polymers Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

46 Total Raffinaderij Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

48 Van Moer Cleaning & Repair 0 Nvt Nvt 0 Nvt 0 

51 Vopak Terminal Eurotank 0 Nvt Nvt 0 Nvt - 

 Totale impact 1 - - 2 - - 2 -- 1 - - 
1 - 

1 - - 
11 - 
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Oosterweel noord tracé 

nr Seveso-inrichting 
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1 3M Belgium 0 Nvt Nvt 0 Nvt - 

2 A4S (Antwerp for Storage) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

6 Alca Petroleum Company Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

7 Alfred Talke Logistic Services Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

8 Antwerp Bulk Terminal (ABT) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

9 ATPC Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

10 Belgian Trading and Bunkering Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

13 Ceca Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

14 Northern Manuport Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

15 Eval Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

16 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Zwijndrecht) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

17 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Antwerpen) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

18 Fina Antwerp Olefins - Site A Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

19 Fina Antwerp Olefins - Site C Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

21 Vijfde Havendok Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

22 Ineos Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

23 Lanxess Rubber Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

24 LBC Antwerpen Nvt 0 Nvt Nvt Nvt 0 

26 Marpobel Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

27 Messer Belgium 0 Nvt Nvt 0 Nvt 0 

28 Mexico Natie Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

29 Nippon Shokubai Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

30 Noord Natie Terminals Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

33 PPG Coatings Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

34 Praxair Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

38 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
6e havendok 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

39 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
Hansadok 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

40 SGS Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

41 Speciality Polymers Antwerp Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

44 Total Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

45 Total Polymers Antwerpen 0 0 Nvt 0 Nvt - 

46 Total Raffinaderij Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

48 Van Moer Cleaning & Repair 0 Nvt Nvt 0 Nvt 0 

51 Vopak Terminal Eurotank Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

 Totale impact 0 0 0 0 0 9 - 
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Oosterweel tracé 

nr Seveso-inrichting 
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1 3M Belgium 0 Nvt Nvt 0 Nvt - 

2 A4S (Antwerp for Storage) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

6 Alca Petroleum Company Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

7 Alfred Talke Logistic Services Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

8 Antwerp Bulk Terminal (ABT) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

9 ATPC Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

10 Belgian Trading and Bunkering Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

13 Ceca Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

14 Northern Manuport Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

15 Eval Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

16 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Zwijndrecht) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

17 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Antwerpen) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

18 Fina Antwerp Olefins - Site A Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

19 Fina Antwerp Olefins - Site C Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

21 Vijfde Havendok Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

22 Ineos Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

23 Lanxess Rubber Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

24 LBC Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

26 Marpobel Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

27 Messer Belgium 0 Nvt Nvt 0 Nvt 0 

28 Mexico Natie Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

29 Nippon Shokubai Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

30 Noord Natie Terminals Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

33 PPG Coatings Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

34 Praxair Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

38 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
6e havendok 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

39 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
Hansadok 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

40 SGS Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

41 Speciality Polymers Antwerp Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

44 Total Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

45 Total Polymers Antwerpen 0 0 Nvt 0 Nvt - 

46 Total Raffinaderij Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

48 Van Moer Cleaning & Repair 0 Nvt Nvt 0 Nvt 0 

51 Vopak Terminal Eurotank Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

 Totale impact 0 0 0 0 0 8 - 
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Tracé met extra kruising thv Kennedytunnel 
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1 3M Belgium 0 Nvt Nvt 0 Nvt - 

2 A4S (Antwerp for Storage) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

6 Alca Petroleum Company Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

7 Alfred Talke Logistic Services Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

8 Antwerp Bulk Terminal (ABT) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

9 ATPC Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

10 Belgian Trading and Bunkering Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

13 Ceca Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

14 Northern Manuport Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

15 Eval Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

16 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Zwijndrecht) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

17 
ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (Antwerpen) 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

18 Fina Antwerp Olefins - Site A Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

19 Fina Antwerp Olefins - Site C Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

21 Vijfde Havendok Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

22 Ineos Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

23 Lanxess Rubber Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

24 LBC Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

26 Marpobel Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

27 Messer Belgium 0 Nvt Nvt 0 Nvt 0 

28 Mexico Natie Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

29 Nippon Shokubai Europe Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt - 

30 Noord Natie Terminals Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

33 PPG Coatings Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

34 Praxair Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 0 

38 
Sea-Tank Terminal Antwerp - 
6e havendok 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

39 
Sea-Tank Terminal Antwerp – 
Hansadok 

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

40 SGS Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

41 Speciality Polymers Antwerp Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

44 Total Belgium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

45 Total Polymers Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

46 Total Raffinaderij Antwerpen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

48 Van Moer Cleaning & Repair 0 Nvt Nvt 0 Nvt 0 

51 Vopak Terminal Eurotank Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

 Totale impact 0 0 0 0 0 6 - 

 
 

  



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Deel 2 / pagina 134 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

BIJLAGE 2.7: RISICOBEELD BESTAANDE SEVESO-INRICHTINGEN 

In de volgende figuren worden de risicobeelden weergegeven van de Seveso-inrichtingen 
waarbij een significante impact verwacht wordt.  Het gaat hierbij om de volgende 
risicobeelden: 
 

 ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17): weergave van het berekende 
plaatsgebonden risico en groepsrisico (zoals vermeld OVR/13/29) 

 Lanxess Rubber (nr 23): weergave van het berekende plaatsgebonden risico en 
groepsrisico (zoals vermeld in het SWA-VR dd 2008) 

 Sea-Tank Terminal Antwerp – Hansadok (nr 39): weergave van het berekende 
plaatsgebonden risico (zoals vermeld in het SWA-VR dd juni 2012) 

 Vopak Terminal Eurotank (nr 51): weergave van het berekende plaatsgebonden 
risico (zoals vermeld in OVR/11/23) i 

 
ExxonMobil Petroleum & Chemical (nr 17) 
Plaatsgebonden risico (OVR/13/29) 
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Groepsrisico (OVR/13/29) 

 
Lanxess Rubber (nr 23) 
Plaatsgebonden risico (SWA-VR dd 2008) 
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Groepsrisico (SWA-VR dd 2008) 
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Sea-Tank Terminal Antwerp – Hansadok (nr 39) 
Plaatsgebonden risico (SWA-VR dd juni 2012) 
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Vopak Terminal Eurotank (nr 51) 
Plaatsgebonden risico (OVR/11/23) 
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BIJLAGE 2.8: EFFECTBEOORDELING TUNNELINSTORTEN OP SEVESO-INRICHTINGEN 
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1 Inleiding 
In het kader van het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) werd besloten om ook de effecten van 

tunnels op Sevesobedrijven (en omgekeerd) te bekijken. Als een tunnel bezwijkt, wat zijn dan de 

mogelijke gevolgen voor de omliggende Sevesobedrijven of, als een Sevesobedrijf ontploft, wat is 

dan het effect op de tunnel? Ook calamiteiten tijdens de bouw (bv. inkalving of instabiliteit bouwput) 

kunnen hun effect hebben op een Sevesobedrijf in de omgeving. 

Dit zou moeten resulteren in een beschrijvende nota waarin voor elk tracé (OWV en zijn vier 

alternatieven) gewezen wordt op de mogelijke risico´s. 

  

Het studiebureau SGS dat het RVR opmaakt heeft voldoende kennis over de omliggende 

Sevesobedrijven en installaties van elk tracé om de mogelijke effecten van een bezwijkende tunnel 

op dergelijke installaties te beschrijven. Ook hebben ze kennis van welke Seveso-installaties kunnen 

ontploffen en wat de omvang kan zijn van deze ontploffing. 

  

Zij hebben echter nog volgende input nodig voor de opmaak van hun rapport: 

1. Een toelichting dat het bezwijken van tunnel een reëel gevaar is.  

2. Indien een tunnel bezwijkt dan zijn er verzakkingen/trillingen op het bovenliggende terrein.  

3. Een toelichting dat de kans bestaat dat bij zware incidenten/ontploffingen van een Sevesobedrijf 

de nabijgelegen tunnel bezwijkt.  

4. Een toelichting dat er ook tijdens de bouw risico´s zijn die een effect kunnen hebben op een 

nabijgelegen Sevesobedrijf.  

 

Bovenstaande input dient te worden gegeven voor de vijf verschillende op dit moment nog 

weerhouden alternatieve tracés. 

De vijf weerhouden alternatieven zijn: 

1. Oosterweel: E17/E34 Linkeroever – R1 Merksem; Scheldekruising t.h.v. Noordkasteel. 

2. Meccano (West- en Noordtangent): E17 Kruibeke – A12 Ekeren; Scheldekruising t.h.v. 

Canadastraat/Antwerp Ship Repair. 

3. Oosterweel-noord: E17/E34 Linkeroever – A12 Ekeren; overlapt met zowel Oosterweel als 

Meccano, Scheldekruising op dezelfde plaats als bij Oosterweel. 

4. Extra Scheldekruising t.h.v. Kennedytunnel: Variant tunnel: autowegverbinding E17/E34 – R1 

(‘2de Kennedytunnel’). 

5. Centrale tunnel onder Antwerpen: E34/N49a Linkeroever – E313/E34 Deurne; Scheldekruising op 

grote diepte t.h.v. Waaslandtunnel. 
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2 Bouwmethoden tunnels 
Hoewel er (m.u.v. alternatief 1) nog geen echte conceptuele ontwerpen beschikbaar zijn, is de 

veronderstelling dat alle tunnels in bovenstaande alternatieve alignementen die vanaf maaiveld 

kunnen worden gebouwd, in principe met de cut&cover bouwmethodiek worden gerealiseerd. 

Daarbij wordt in beginsel altijd de zogenaamde wanden-dakfasering gehanteerd. Dit betekent dat er 

aan weerszijden van de tunnel eerst verticale slibwanden in de grond worden gebracht vanaf 

maaiveld. Tussen de slibwanden wordt vervolgens ca. 2,00 m ontgraven en daartussen wordt een 

betonnen dak gestort. Het maaiveld kan vanaf dat moment in principe worden hersteld en de 

bouwwerkzaamheden gaan onderdaks verder.  

Deze cut&covertunnelvarianten gaan (m.u.v. alternatief 1) in principe allemaal uit van 

verkeerswegen (2x2/2x3/2x4 rijstroken) naast elkaar. Het dak ligt hierbij gemiddeld ca. 1,00 m onder 

het maaiveld, hetgeen een gemiddelde diepte van de tunnelvloer van 10,00 m onder het maaiveld 

impliceert.  

Alleen het Oosterweelalternatief gaat in de Kanaalzone uit van een gestapeld cut&covertunnel 

concept, met rijbanen in twee lagen boven elkaar. De bouwmethodiek is hier ook wanden-dak met 

slibwanden. In de Kanaalzone worden deze tunnels half in het land en half in het Albertkanaal 

gemaakt. Dat betekent dat het dak van deze tunnels in de Kanaalzone onder de bodem van het 

Albertkanaal ligt, hetgeen ca. 9,50 m onder bodempeil en ca. 8,00 m onder de waterspiegel is. De 

onderste tunnelvloer ligt in de Kanaalzone derhalve ca. 27,00 m onder het maaiveld. 

Tunnels die rivierwater (alternatief 1, 2, 3, 4 en 5) of een haven (alternatief 2 en 3) moeten kruisen 

gaan, behalve in de Kanaalzone van alternatief 1, uit van de bouwmethode van afgezonken tunnels.  

Alleen alternatief 5 gaat uit van een (diepe) geboorde tunnel onder Antwerpen  
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3 Impact door explosies in de tunnels 

3.1 Explosiebelastingen 

3.1.1 Wetgeving & normering 

Voor alternatief 1 Oosterweelverbinding is een conceptueel ontwerp ontwikkeld. Hierbij is gekeken 

welke explosiebelastingen kunnen optreden. De tunnels in de Kanaalzone van alternatief 1 moeten 

geschikt zijn voor maximaal ADR klasse C. RoTS is er van uitgegaan dat derhalve voor de andere 

alternatieven ook maximaal wordt voorzien in een ADR klasse C. Dit houdt in dat door de tunnel 

enkel stoffen van grouping C conform de OECD indeling mogen worden vervoerd: ‘all dangerous 

goods loadings authorised on open roads except those who may lead to a very large explosion (hot 

BLEVE or equivalent) and except those who may lead to a large explosion (cold BLEVE or equivalent) 

or a large toxic release (toxic gas or volatile toxic liquid)’. 

Wanneer tunnels vallen in categorie C, betekent dit conform de ROK dat in deze tunnels in principe 

géén explosie kan plaatsvinden wanneer de vloeistofafvoerputten zich op voldoende geringe afstand 

van elkaar bevinden (25,00 m). 

Dit is ook af te leiden uit de eisen die Rijkswaterstaat stelt. Rijkswaterstaat hanteert in Nederland de 

volgende regels (vastgelegd in de ROK):  

‘Bij tunnels volgens de categorieën B, C, D of E behoeft, in relatie tot het interne risico, geen rekening 

te worden gehouden met ontploffingen. Voor tunnels volgens categorie A dient alleen met de 

effecten van een ontploffing rekening te worden gehouden als de specifieke omstandigheden, in 

relatie tot het externe risico, daar aanleiding toe geven’. 

Toelichting: 

Voor de (nieuwe) indeling in tunnelcategorieën zie de ADR 2009 (1.9.5.2.2). In Nederland komen 

categorie B tunnels tot op heden niet voor. De kans op een gasexplosie, bij alle tunnelcategorieën, is 

klein door allerlei maatregelen die voorgeschreven worden vanuit de VRC (bv. dwarsverkanting, geen 

ZOAB, riolering en explosievrije kelder). Voor tunnelcategorieën anders dan categorie A wordt deze 

kans verder verkleind doordat transport van goederen die een zeer grote ontploffing kunnen 

veroorzaken niet is toegestaan. Voor tunnels van categorie A wordt het risico verhoogd door de kans 

op het optreden van een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion; bv. LPG tankwagen). 

De kosten om een tunnel bestand te doen zijn tegen een gasexplosie (detonatie) of BLEVE zijn 

aanzienlijk; hiervoor benodigde maatregelen gaan ver voorbij het ALARA principe (As Low As 

Reasonably Achievable). Het uitgangspunt is dat de kans van optreden voldoende klein is, zodat met 

dit type calamiteitsbelasting geen rekening behoeft te worden gehouden voor wat betreft interne 

veiligheidsrisico’s. In relatie tot een groot extern risico (naar de omgeving toe) is het echter denkbaar 

dat het gevaar van explosies apart wordt afgewogen. 
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3.1.2 Reguliere ontwerppraktijk 

In de reguliere ontwerppraktijk wordt voor tunnels in categorie C in Nederland desondanks veelal 

een explosiebelasting van 100 kPa gehanteerd in de ontwerpberekeningen. Gezien de classificatie als 

tunnel in categorie C en het feit dat voor de Derde Scheldekruising in principe gebruik wordt gemaakt 

van de Nederlandse wetgeving, zou er door RoTS voor de tunnels van alle alternatieve tracés in 

principe dus ook een explosiedruk van 100 kPa kunnen worden gehanteerd.  

3.1.3 Toekomstontwikkelingen en huidige klanteisen 

De algemene transportvisie zou zich echter in de toekomst zo kunnen ontwikkelen dat de tunnels van 

alle Alternatieve tracés toch geschikt dienen te worden gemaakt voor een ‘full ADR’ profiel. In dat 

geval zou er mogelijk een BLEVE kunnen optreden in de tunnels. In de literatuur worden voor de 

explosiebelastingen tijdens een BLEVE verschillende waarden opgegeven. Inzichten in de maximale 

piekdruk van een BLEVE variëren echter sterk. De maximale piekdruk van een BLEVE, op basis van 

een conservatief TNO model is bepaald op 1.600 kPa bij een inwendige doorsnede van 72,00 m². 

Meer recente TNO inzichten, op basis van een geavanceerd model, geven een piekdruk van 510 kPa, 

welke als meer realistisch wordt beschouwd. De Eurocode schrijft voor een deflagratie een maximale 

piekdruk van 100 kPa en bij een detonatie een piekdruk van 2.000 kPa (informatieve, niet normatieve 

waarde).  

De huidige klanteis t.a.v. explosiebelastingen is als volgt gedefinieerd:  

De dynamische effecten van een explosiebelasting (t.g.v. bijvoorbeeld een BLEVE) met een piekdruk 

van 5 bar worden gesimuleerd door een statische equivalente belasting van +500 kPa en –300 kPa. 

Het plusteken wil zeggen dat de belasting gericht is van binnen de structuur naar buiten. 

Daarom is er tijdens de conceptontwerpfase van Alternatief 1 door RoTS een verkennende 

berekening gemaakt waarbij de belasting conform de klanteis is opgelegd. 

Hoewel RoTS is van mening dat deze belasting te hoog is voor een tunnel van categorie C en deze 

eisen dus in feite tegenstrijdig zijn heeft RoTS daarnaast voor de tunnels van alternatief 1 een 

inschatting gemaakt van de maximaal toelaatbare statische overdruk van het huidige 

conceptontwerp, op basis van de plastische capaciteit van het dek.  

Voor de andere alternatieven zijn er, zoals eerder gesteld, geen conceptuele ontwerpen beschikbaar. 

Derhalve kan RoTS op dit moment niet anders dan de tunnelconcepten van de alternatieve 

alignementen op hoofdlijnen vergelijken met de uitkomsten van de verkennende berekeningen van 

Alternatief 1. Hierbij wordt met name een vergelijkende beoordeling gemaakt van de dekking op het 

dak van de tunnels en de stabiliteit van de middenwanden tijdens een explosie omdat deze aspecten 

bij de tunnels in de Kanaalzone van alternatief 1 maatgevend zijn gebleken. 

3.2 Brandbelastingen 

Voor brandbelastingen in de tunnels wordt de RWS curve aangehouden. Dit is een gedefinieerde 

brandbelasting gedurende een gedefinieerde tijd. Deze curve is gebaseerd op een brandende 

vrachtwagen die geladen is met houten pallets en wordt bijna in geheel Europa gehanteerd. 

Wanneer een tunnel bestand is tegen deze curve kan in beginsel worden gesteld dat de tunnel 
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bestand is tegen voornoemde brand die 2 uur duurt. Er zou na het optreden van een BLEVE echter 

een kans kunnen zijn dat de brand veel langer blijft doorbranden en de tunnels zouden kunnen 

instorten. Omdat er weinig tunnels hier op zijn ontworpen is niet zoveel bekend over de resistentie 

van tunnels tegen deze branden. In onderstaande afwegingen is er derhalve van uit gegaan dat de 

impact van een dergelijk scenario waarbij de tunnels instorten voor alle alternatieven wordt 

bekeken. 

3.3 Alternatief 1 Oosterweel 

Voor alternatief 1 is een conceptueel tunnel ontwerp ontwikkeld. Het conceptueel ontwerp van de 

gestapelde tunnels van het Oosterweel alternatief is zodanig ontwikkeld dat zelfs een explosie met 

bovenstaande belastingen van +500 kPA en -300 kPa in de tunnels in de Kanaalzone zeer 

waarschijnlijk kan worden opgevangen in de constructie. Het overgebleven restrisico vindt zijn 

oorsprong in het feit dat de belasting op de tunnel die bij een explosie optreedt niet exact bekend is.  

Het ontwerp van de gestapelde tunnels is zeer robuust en is zodanig ontworpen dat bij een 

eventuele explosiebelasting conform de systeemeis de hoofddraagconstructie van de tunnels intact 

blijft en enkele inwendige constructieonderdelen worden opgeofferd. Tussen de alternerende 

slibwanden in de middenwanden is er namelijk in het conceptontwerp een opvulling uit 

gipsbetonblokken opgenomen. Deze zijn brandwerend maar zijn (uiteraard) niet zodanig sterk dat ze 

een explosiebelasting. De gipsbeton binnenwanden worden er dan lokaal ‘uitgeblazen’ waardoor het 

volume waarover de explosie zich kan verspreiden in een fractie van een seconde verdubbelt en de 

belasting heel snel afneemt. De slibwanden van de middenwand blijven dan gewoon staan. De 

buitenste slibwanden worden gesteund door de grond- en waterdruk en blijven uiteraard ook hun 

functie behouden.  

Daarnaast is gebleken dat (eventueel additioneel toe te voegen) ‘explosieluiken’ in de vloeren ervoor 

kunnen zorgen dat de stempelfunctie van de resterende balken in de tussenvloer gewaarborgd blijft. 

Dit is uiteraard nodig om slibwanden niet te doen laten instorten. De klap zal dan moeten worden 

opgevangen door de slibwanden en het dak. De voorlopige conclusie in de CO-fase was dat deze 

constructieonderdelen heel veel kunnen hebben omdat er aan de buitenkant een enorme grond- en 

waterdruk tegenaan staat. Ook op het tunneldak is onder het Albertkanaal nog 7,00 m waterdruk 

aanwezig. Onder het Amerikadok is dat zelfs 14,00 m waterdruk. Dat betekent resumerend dat er bij 

alternatief 1 in de Kanaalzone zeer waarschijnlijk geen effect van de explosie op de omgeving zal zijn. 

De verwachting van RoTS is dat er zelfs bij een eventuele aanpassing van de transportvisie daarom 

relatief weinig aanpassingen aan de gestapelde tunnels noodzakelijk zijn en ze derhalve volgens een 

toekomstvast ontwerp worden gerealiseerd. Enige bedenking in deze is dat de gehanteerde 

ontwerpkrachten hoogstwaarschijnlijk nog onderschat zijn, maar op dit ogenblik zijn geen algemeen 

aanvaarde ontwerpbelastingen gekend. De kans dat deze tunnel bij dergelijke explosies alsnog 

begeeft is zeker niet denkbeeldig. 

Mocht er in de tunnel na meer dan twee uur brand (uitgangspunt van de RWS curve) nog steeds 

(hevige) brand woeden dan zou de constructie alsnog kunnen bezwijken. Dit risico is niet geheel uit 

te sluiten, hoewel de kans daarop (zeer) gering is. In dat geval kunnen er vele scenario’s ontwikkeld 

worden over hoe groot de impact zou kunnen zijn. Als het meest extreme scenario zich voordoet dan 

zou de hele tunnel wellicht in kunnen storten. Omdat de bodem van de tunnel op ca. 27,00 m onder 
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maaiveld is, is de uitspreiding van de effecten t.g.v. verschuivende omringende grond dan relatief 

groot. Uitgaande van een spreiding van het glijdvlak in de omringende grond tussen 1:1 en 1:2 zal de 

invloed aan weerszijden van tunnel 27,00-54,00 m breed zijn. Gemiddeld kan een zone van ca.  

40,00 m tot maximaal ca. 60,00 m - aan het maaiveld worden aangehouden waarin de grond zal 

afglijden (verschuiven) en de zettingen dan onacceptabel groot (maar naar de rand afnemend) zullen 

zijn, met zeker effecten naar eventuele Seveso-installaties die in deze zone gelegen. 

3.4 Alternatief 2, 3 en 4 

Alternatief 2 heeft een gemiddelde diepteligging van ca. 2,00 m onder het maaiveld. Ter hoogte van 

de Scheldekruising en de kruising met de dokken die de tunnel dieper gelegen te zijn. Daar ligt de 

tunnel op 7,00 á 8,00 m onder het maaiveld. De tunnel ligt dus t.h.v. de Sevesobedrijven minder diep 

dan alternatief 1, wat maakt dat de kans op het bezwijken van de tunnelconstructie groter is. 

Bovendien bestaat deze tunnel uit twee rijwegkokers i.p.v. vier, wat maakt dat de expansieruimte 

beperkter is dan bij alternatief 1 en de kans dus vergroot. De effecten van het bezwijken van deze 

tunnel zijn echter door de mindere diepte beperkter. Uitgaande van een spreiding van het glijdvlak in 

de omringende grond tussen 1:1 en 1:2 zal de invloed aan weerszijden van tunnel 18,00-36,00 m 

breed zijn. Gemiddeld kan een zone van ca. 27,00 m tot maximaal ca. 40,00 m - aan het maaiveld 

worden aangehouden waarin de grond zal afglijden (verschuiven) en de zettingen dan onacceptabel 

groot (maar naar de rand afnemend) zullen zijn, met zeker effecten naar de Seveso-installaties in 

deze zone gelegen. 

Alternatief 3 (Oosterweel-noord) heeft een Scheldetunnel die identiek is aan deze van alternatief 1. 

De tunnel gelegen parallel aan de Oosterweelsteenweg ligt op een diepte van ca. 2,00 m onder het 

maaiveld. Deze beperkte dekking alsook de configuratie met twee rijwegkokers vergroot de kans op 

bezwijken. De effecten van bezwijken zijn echter beperkter. Uitgaande van een spreiding van het 

glijdvlak in de omringende grond tussen 1:1 en 1:2 zal de invloed aan weerszijden van tunnel 12,00-

24,00 m breed zijn. Gemiddeld kan een zone van ca. 18,00 m tot maximaal ca. 25,00 m - aan het 

maaiveld worden aangehouden waarin de grond zal afglijden (verschuiven) en de zettingen dan 

onacceptabel groot (maar naar de rand afnemend) zullen zijn, met zeker effecten naar de Seveso-

installaties in deze zone gelegen. 

Alternatief 4 (2e Kennedytunnel) heeft geen Sevesobedrijven in de nabijheid van de tunnels en is 

aldus niet relevant. 

Mocht er in een van de tunnels na meer dan twee uur brand (uitgangspunt van de RWS curve) nog 

steeds (hevige) brand woeden dan zou de constructie alsnog kunnen bezwijken. Dit risico is niet 

geheel uit te sluiten, hoewel de kans daarop (zeer) gering is. In dat geval kunnen er vele scenario’s 

ontwikkeld worden over hoe groot de impact zou kunnen zijn. Als het meest extreme scenario zich 

voordoet dan zou de hele tunnel wellicht in kunnen storten.  

3.5 Alternatief 5 

De geboorde tunnels van alternatief 5 liggen relatief diep waardoor de omringende grond- en 

waterdruk erg groot is. Desondanks kan niet zonder meer worden gesteld dat deze tunnels derhalve 

resistent zijn tegen de impact van explosies in de tunnels. De geboorde tunnels worden namelijk 

gemaakt met een dunnere wanddikte en zijn opgebouwd uit losse segmenten. Tijdens de detonatie 
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van de explosie worden de segmenten uit elkaar gedrukt en het is de vraag of ze dan vanzelf weer op 

elkaar komen te staan. Indien dit niet het geval is kunnen ze instorten.  

Ook na een langere tijd brand dan twee uur is het niet zeker of de constructieve integriteit van de 

tunnels blijft gewaarborgd. In principe zijn ze er op ontworpen een RWS brandcurve (van twee uur) 

te kunnen doorstaan. Alleen als het nog langer brand bestaat de mogelijkheid dat ze kunnen 

instorten. In geval van instorting van de geboorde tunnels zal er een invloedszone zijn van 30,00 m 

aan weerszijden van de tunnel waarin de zettingen groot c.q. onacceptabel zullen zijn. 
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4 Impact van explosies Sevesobedrijven op tunnels 

4.1 Algemene overweging 

Als de impact van explosies van buitenaf op de tunnels komt hangt het effect uiteraard ook weer 

vanaf welke afstand van de tunnels dat gebeurt. Zolang de tunnels zich niet in de directe nabijheid 

van de ‘krater’ van de explosie bevindt zal deze impact naar verwachting gering zijn. Er is bij geen van 

de varianten er van uit te gaan dat de Sevesobedrijven op de tunnels gebouwd worden c.q. dat de 

tunnels onder de Sevesobedrijven worden gebouwd. De Sevesobedrijven kunnen wel vlak naast de 

tunnel staan. Er kan zich dan een klap voordoen die in de ondergrond voelt als een aardbeving. 

De tunnels zijn weliswaar (nog) niet berekend op aardbevingen omdat deze zich vanuit de natuur in 

Antwerpen niet voordoen. Het is overigens wel algemeen bekend dat tunnels behoorlijk resistent zijn 

tegen aardbevingen omdat ze niet in opslingeringsmodus komen vanwege de grond die er om heen 

zit. Mocht zich derhalve een explosie voordoen in de nabijheid (bijvoorbeeld tot 50,00 m) van de 

tunnels dan is de verwachting dat de drukgolf vooral zich horizontaal over het maaiveld en dus over 

de tunnels heen zal bewegen en dat deze een beperkte impact zullen hebben op de tunnels. De 

trillingen t.g.v. de explosie in de ondergrond zullen waarschijnlijk relatief snel uitgedempt zijn. 

TV RoTS wil hierbij wel aantekenen dat zij op dit moment geen enkel zicht welke explosieve stoffen 

worden verwerkt of bewaard in de nabijheid in van de tunnelalignementen en wat de omvang van 

deze explosies zou kunnen zijn. 
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5 Toxische stoffen 
Wanneer de impact van buiten de tunnel komt zou bij de tunnelingang de straalstroom kunnen 

worden omgedraaid, dan kunnen de toxische stoffen nooit de tunnel in stromen. Die mogelijkheid 

van omkering is er in het geval van brand in de tunnel immers ook. Er zal dan wel detectie nodig zijn, 

danwel dat het Sevesobedrijf de tunnelbeheerder waarschuwt. Bij de tunneluitgang blaast de 

straalstroom de toxische stoffen sowieso weg van de tunnel. 

 Wanneer de toxische stoffen in de tunnel vrijkomen zullen ze bij de tunnelmond naar buiten komen. 

Afhankelijk van het feit of er in de toekomst met een ‘afzuigkapmodel’ gewerkt gaat worden (al dan 

niet met filters t.b.v. zuivering emissies) zou dit mogelijk af kunnen worden gevangen. Uit de 

literatuur kan op dit moment worden afgeleid dat luchtzuivering op dit moment vooral veel geld kost 

en minder effectief is dan door leveranciers wordt voorgespiegeld. Of dit dus in toekomst wordt 

toegepast is nog niet bekend. 
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6 Bouwrisico’s 
Bouwrisico’s en onvoorziene omstandigheden zijn nooit uit te sluiten. Bij civiele werken van 

dergelijke omvang zijn technische fouten, menselijke fouten, rekenfouten, … steeds een risico. 

Volgende risico’s kunnen zich voordoen en kunnen een effect hebben op nabijgelegen 

Sevesobedrijven: 

• Verzakkingen in de omgeving van de bouwput. 

• Trillingen bij het inheien van damplanken of palen. 

• Omvallen van een torenkraan. 

 

Met uitzondering van alternatief 5 kan hiervoor in generieke zin een impactzone van 40,00 m aan 

weerszijden van de tunnel worden aangehouden. Met name het risico op het omvallen van een 

torenkraan of een slibwandstelling is hierbij maatgevend. 

Voor alternatief 5 geldt dat bekend is dat deze geboorde tunnels niet onder Sevesobedrijven door 

zullen worden geboord en er dus geen bouwrisico’s zullen zijn. 
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7 Conclusie 
Bij geen van de alternatieven is het bezwijken van de tunnelconstructie volledig uit te sluiten. Het 

bezwijken kan een gevolg zijn van een explosie of een langdurige brand.  

Bij een explosie verkleint de kans op het bezwijken wanneer de constructie een grotere 

expansieruimte heeft zoals bij de Oosterweelverbinding. Ook een boortunnel biedt voordelen. 

Daarnaast verkleint een diepere ligging (grotere dekking) de kans, maar de invloedszone is groter.  

De kans op bezwijken van de constructie als gevolg van een langdurige brand (> twee uur) is niet uit 

te sluiten. Een dieper gelegen tunnel heeft een grotere invloedszone. 

Voor Oosterweel is de kans het kleinst als gevolg van de diepere ligging en de grotere 

expansieruimte. De gevolgen zijn echter het grootst met een zone van maximum 60,00 m aan beide 

zijde van de tunnels. 

Bij de alternatieven Meccano en Oosterweel-noord is de kans op bezwijken groter, maar de 

invloedszone is t.g.v. de ondiepere ligging beperkter. Meccano maximum 36,00 m. OWV-noord 

maximum 25,00 m. Bij het alternatief 2e Kennedytunnel en centrale tunnel zijn er geen Seveso-

bedrijven in de onmiddellijke nabijheid.  

Voor het  falen van een Seveso-installatie in de nabijheid van een tunnel is de verwachting dat de 

drukgolf vooral zich horizontaal over het maaiveld en dus over de tunnels heen zal bewegen en dat 

deze een beperkte impact zullen hebben op de tunnels. De trillingen t.g.v. de explosie in de 

ondergrond zullen waarschijnlijk relatief snel uitgedempt zijn.  

Bouwrisico’s zijn steeds aanwezig en hebben een impactzone van ca. 40,00 m. 
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In onderhavig hoofdstuk zullen de moeilijkheden, technische leemten of ontbrekende 
kennis die tijdens de opmaak van dit dossier naar voor zijn gekomen, besproken worden. 
Ondanks de aanwezigheid van onderstaande leemten in de kennis kan het voorliggend 
RVR gebruikt worden bij de evaluatie van de verschillende alternatieve tracé’s.  
 
Volgende leemten in de kennis werden vastgesteld: 
 
Gebrek aan richtlijnen met betrekking tot de opmaak van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport. 
(methodologische leemte) 

 In het Decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid wordt melding gemaakt 
van Ruimtelijke Veiligheidsrapporten maar een algemene methodiek voor de 
opmaak van een RVR blijft tot op vandaag onbestaande. De aanpak is bijgevolg 
geheel afhankelijk van de erkend veiligheidsdeskundige.  

 Door een gebrek aan criteria voor milieurisico’s is het niet mogelijk dit risico 
kwantitatief in te schatten.  Bovendien is er in Vlaanderen geen richtlijn met 
betrekking tot een kwantitatieve risico-analyse van milieurisico’s. 

 
Gebrek aan gegevens m.b.t. transport van gevaarlijke goederen via de weg. (leemte met 
betrekking tot gegevens, methodologische leemte) 

 Het aantal transporten dat passeert op een weg werden bepaald op basis van 
verkeerssimulaties uitgevoerd door het Verkeerscentrum Vlaanderen. 

 Het aandeel aan ADR-transport en/of het transport van gevaarlijke producten 
varieert van moment tot moment.  Hiervoor werd rekening gehouden met een vast 
percentage dat toegepast werd op alle alternatieve tracé’s 

 Er bestaat een grote variatie aan vervoerde gevaarlijke producten.  Om deze reden 
werd rekening gehouden met enkele representatieve stoffen. 

 Met betrekking tot de mogelijke ongevalscenario’s en bijhorende kansen van 
optreden van het wegtransport werd rekening gehouden met de relevante 
ongevalscenario’s zoals vermeld in de referenties van het Toegepast 
Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu (TWOL) in het kader van het ontwikkelen 
van een risicoanalysesysteem voor de externe risico’s van transport van gevaarlijke 
stoffen 

 
De impact van een grondverzakking of het instorten van een tunnel op Seveso-inrichtingen 

 Actueel zijn nog geen echte conceptuele ontwerpen beschikbaar voor de uitvoering 
van de verschillende tunnelsegmenten.   

 
Gebrek aan gegevens m.b.t. toekomstige Seveso-inrichtingen. (leemte met betrekking tot 
gegevens) 

 Het is niet mogelijk om te weten te komen waar in de toekomst nieuwe Seveso-
inrichtingen zich zullen vestigen of waar uitbreidingen van bestaande Seveso-
inrichtingen zullen gebeuren.  In voorliggend rapport werd daarom rekening 
gehouden met de oppervlakte van het gebied dat beïnvloed wordt door het 
wegtransport en waar mogelijks Seveso-inrichtingen zich kunnen vestigen of 
kunnen uitbreiden 
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Gebrek aan gegevens m.b.t. aanwezigheid van werfpersoneel nabij Seveso-inrichtingen 
tijdens de bouwfase. (leemte met betrekking tot gegevens) 

 Actueel is er voor de verschillende alternatieve tracés niet geweten waar er 
werfpersoneel aanwezig zal zijn tijdens de bouwfase, alsook niet hoeveel personen 
dit zullen zijn en gedurende welke periode.  Bijgevolg is het schier onmogelijk om 
de impact van de bouwfase op nabijgelegen Seveso-inrichtingen te kunnen 
bepalen.  In voorliggend rapport werden de verschilende alternatieve tracés 
kwalitatief met elkaar vergeleken waarbij het aantal Seveso-inrichtingen in de 
nabijheid van een tracé als maatgevend werd beschouwd. 
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4.1 INLEIDING 

De Vlaamse regering wil een oplossing zoeken voor de mobiliteitsproblemen in en rond 
Antwerpen. Het Masterplan 2020 (beslist door de Vlaamse regering op 29/09/2010) 
beschrijft een reeks van geplande infrastructuren die de mobiliteit dienen te verbeteren. De 
doelstelling van het plan voor een derde Scheldekruising is het voorzien in extra capaciteit 
op het gebied van de Scheldekruising. Deze doelstelling staat naast de globale 
doelstellingen, zoals deze o.m. zijn opgenomen in het Masterplan 2020: aanpak van de 
congestieproblematiek, verbeteren van de ontsluiting van stad en haven, verbeteren van 
verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
 
De basis voor de ruimtelijke veiligheidsrapportage is terug te vinden in artikel 12 van de 
Seveso II-richtlijn, omgezet in artikel 24 van het Samenwerkingsakkoord.  Hierin wordt 
aangegeven dat de Gewesten toezicht dienen te houden op o.a. nieuwe ontwikkelingen 
rond bestaande Seveso-inrichtingen zoals verbindingswegen, door het publiek bezochte 
plaatsen, woongebieden, wanneer de plaats van vestiging ervan of de ontwikkelingen zelf 
het risico van een zwaar ongeval kunnen vergroten of de gevolgen ervan ernstiger kunnen 
maken.  Bijgevolg wordt in voorliggend RVR de impact nagegaan van het plan voor een 
derde Scheldekruising op zware ongevallen bij bestaande Seveso-inrichtingen en bij 
bedrijvenzones waar nieuwe Seveso-inrichtingen kunnen gevestigd worden.  Het gaat 
hierbij om de volgende mogelijke impacten: 
 

1. Het optreden van mogelijke domino-effecten 
2. Impact op het plaatsgebonden risico 
3. Impact op het groepsrisico 

 
In het kader van veiligheidsrapportage voor Seveso-inrichtingen worden de externe risico’s 
berekend van een zwaar ongeval met een installatie bij een Seveso-inrichting.  Hierbij 
worden het zogenoemde plaatsgebonden risico en het zogenoemde groepsrisico 
berekend.  Voor transporteenheden maken deze directe risico’s geen deel uit van de te 
beschouwen risico’s in het kader van de Seveso-regelgeving (het vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg is uitgesloten in de Seveso-II- en Seveso-III-richtlijn). Bijgevolg 
worden deze directe risico’s tengevolge van een ongeval met een transporteenheid in 
voorliggend RVR niet beschouwd.  
 
Om extra capaciteit te voorzien op het gebied van de Scheldekruising, zijn er verschillende 
alternatieven mogelijk welke betrekking hebben op de ligging ervan.  De verschillende te 
bestuderen alternatieven zijn: 
 

1. Centrale tunnel met enkel aansluiting op E313 
2. Meccano (met een viaduct vanaf de Rostockweg tot de Noorderlaan en een 

westwaarts opgeschoven tracé zonder een knooppunt Scheldelaan) 
3. Meccano 1 (met een viaduct vanaf de Rostockweg tot de Noorderlaan en een 

knooppunt t.h.v. de Scheldelaan) 
4. Oosterweel-noord 
5. Oosterweel 
6. Extra Scheldekruising t.h.v. Kennedytunnel 
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In voorliggend RVR werd de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising 
nagegaan op zowel de bestaande Seveso-inrichtingen als op bedrijventerreinen waar in de 
toekomst mogelijks Seveso-inrichtingen zich kunnen vestigen of waar uitbreidingen van 
bestaande Seveso-inrichtingen mogelijk zijn. 
 
Tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur kunnen er risico’s ontstaan, zowel vanuit de 
bouwwerf uit naar de omliggende Seveso-inrichtingen als omgekeerd.  De risico’s tijdens 
de bouwfase van de weginfrastructuur werden eveneens kwalitatief besproken worden, 
zodat mogelijke risico’s en aandachtspunten aangeduid kunnen worden.   
 
Tevens wordt een bespreking gemaakt van de impact op milieurisico’s van Seveso-
inrichtingen tengevolge de verschillende tracés. 
 
Tenslotte worden voor elk tracé de veiligheidsmaatregelen en/of specifieke 
aandachtspunten vermeld welke naar voor zijn gekomen tijdens de bespreking van de 
mogelijke impact van de tracés in voorliggend RVR.   
 

4.2 INVLOED VAN HET PLAN VOOR EEN DERDE SCHELDEKRUISING OP BESTAANDE 

INRICHTINGEN 

In onderhavige paragraaf wordt een evaluatie gemaakt van de invloed van het plan voor 
een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-inrichtingen.  Hierbij wordt rekening 
gehouden met de mogelijke impact zowel op domino-effecten, als op het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico van de nabijgelegen Seveso-inrichtingen.  
 
De totale impact van de mogelijke invloeden van het plan voor een derde Scheldekruising 
op de bestaande Seveso-inrichtingen wordt in de volgende tabel weergegeven voor elk van 
de tracés.  Hierbij worden de volgende algemene codes gehanteerd: 
 

0:  er wordt geen impact verwacht 
-: er wordt impact verwacht, maar deze is niet significant  
--: er wordt impact verwacht en deze is wel significant, of de impact wordt als 

negatief beschouwd  
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Centrale tunnel 0 0 0 0 0 6 - 

Meccano 0 4 - - 4 - - 0 
3 - 

1 - - 
8 - 

Meccano 1 1 - - 2 - - 2 -- 1 - - 
1 - 

1 - - 
11 - 

Oosterweel noord 0 0 0 0 0 9 - 

Oosterweel 0 0 0 0 0 8 - 
Extra kruising thv 
Kennedytunnel 

0 0 0 0 0 6 - 
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Op basis van bovenvermelde evaluatie is een rangschikking gemaakt waarbij de tracés met 
elkaar vergeleken werden.  Hieruit kan besloten worden dat de tracés ‘Centrale tunnel’ en 
‘Extra kruising thv Kennedytunnel’ beschouwd kunnen worden als meest positief ten 
opzichte van de andere tracés.  De tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ worden als meest 
negatief beschouwd in vergelijking met de overige tracés.  De tracés ‘Oosterweel’ en 
‘Oosterweel noord’ kunnen negatiever beschouwd worden dan de tracés ‘Centrale tunnel’ 
en ‘Extra kruising thv Kennedytunnel’, maar positiever dan de tracés ‘Meccano’ en 
‘Meccano 1’.  De tracés ‘Oosterweel’ en ‘Oosterweel noord’ kunnen qua totale impact 
bovendien meer aansluitend beschouwd worden bij de tracés ‘Centrale tunnel’ en ‘Extra 
kruising thv Kennedytunnel’ dan bij de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’.  Deze evaluatie 
kan als volgt weergegeven worden (waarbij een hoger nummer als negatiever beschouwd 
wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen). 
 

1. Centrale tunnel en Extra kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel noord en Oosterweel 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Naast bovenvermelde algemene bespreking van de mogelijke impacten op bestaande 
Seveso-inrichtingen kunnen de volgende aandachtspunten nog vermeld worden: 
 

 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   

 Door het uitvoeren van het tracé ‘Meccano 1’ komen open wegdelen van het op- en 
afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan zodanig te liggen dat weggebruikers 
blootgesteld zullen worden aan een risico dat hoger is dan 10-5/jaar tengevolge de 
activiteiten van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Zonder bijkomende 
maatregelen wordt dit als onaanvaardbaar geacht volgens de geldende 
risicocriteria.   

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zouden 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  In voorliggend RVR werd 
besloten dat het tracé ‘Meccano 1’ geen impact heeft op Vopak Terminal Eurotank.  
Deze conclusie is enkel geldig indien de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank 
komen te vervallen of buiten de schadeafstand van de transportweg worden 
geplaatst.   

 

4.3 INVLOED VAN HET PLAN VOOR EEN DERDE SCHELDEKRUISING OP NIEUWE 

INRICHTINGEN 

Op basis van de bespreking van de impact van het plan voor een derde Scheldekruising op 
nieuwe Seveso-inrichtingen kan besloten worden dat het centrale tunnel tracé en het trace 
met de extra kruising thv de Kennedytunnel aanleiding geven tot het kleinste gebied dat 
binnen de maximale schadeafstand/invloedssfeer rond het beschouwde tracé gesitueerd is.  
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Hierdoor zijn voor deze tracés in de toekomst nog de meeste ontwikkelingen mogelijk voor 
Seveso-inrichtingen.  De reden hiervoor is dat deze tracés enkel de industriegebieden op 
de linker Schelde-oever en langsheen de E17 beïnvloeden.  De andere tracés beïnvloeden 
eveneens het industriegebied op de rechter Schelde-oever.  De tracés kunnen in 
ordegrootte als volgt gerangschikt worden volgens de meeste mogelijkheid tot ontwikkeling 
in de nabijgelegen industriegebieden (waarbij een hoger nummer als negatiever 
beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen): 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel noord en Oosterweel 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Voor de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ geeft telkens de uitvoering met de westelijke 
aansluiting ter hoogte van de E17 aanleiding tot de meeste ontwikkeling van Seveso-
inrichtingen in het nabijgelegen industriegebied. 
 

4.4 VEILIGHEIDSRISICO’S TIJDENS BOUWFASE WEGINFRASTRUCTUUR 

Op basis van de bespreking van de impact van de werkzaamheden tijdens de bouwfase op 
Seveso-inrichtingen kan de volgende rangschikking gemaakt worden met betrekking tot de 
impact van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-inrichtingen. 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Naast bovenvermelde algemene evaluatie kunnen de volgende aandachtspunten nog 
vermeld worden: 
 

 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zullen 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  Bovenvermelde besluiten zijn 
enkel geldig indien de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank komen te 
vervallen of op voldoende afstand van de transportweg worden geplaatst.   

 
Tenslotte wordt voor elk van de alternatieve tracés aanbevolen afspraken te maken inzake 
de noodplanning van naburige Seveso-inrichtingen vóór aanvang van de werkzaamheden 
en met name voor die locaties waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel 
vlakbij de terreingrens van Seveso-inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van 
Seveso-inrichtingen noodzakelijk is. 
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4.5 MILIEURISICO-ANALYSE VAN BESTAANDE EN NIEUWE SEVESO-INRICHTINGEN 

Op basis van de bespreking van de milieurisico-analyse kan besloten worden dat met 
betrekking tot milieurisico’s van de bestaande Seveso-inrichtingen de tracés ‘Meccano’ en 
‘Meccano 1’ negatiever worden beschouwd op vlak van impact op milieurisico’s naar 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen, aangezien voor deze tracés significante domino-effecten 
verwacht worden.  Het optreden van deze mogelijke domino-effecten wordt door de 
vermelde Seveso-inrichtingen echter ondervangen doordat voldoende preventieve en 
schadebeperkende maatregelen beschreven zijn.  Op basis van deze bespreking kan de 
evaluatie van de milieurisico’s als volgt weergegeven worden (waarbij een hoger nummer 
als negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen): 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel, Oosterweel en Oosterweel 
noord 

2. Meccano en Meccano 1 
 
Tevens wordt besloten dat met betrekking tot de impact van de tracés op mogelijke 
milieurisico’s van nieuwe Seveso-inrichtingen, dezelfde evaluatie wordt weerhouden als 
voor de mensrisico’s.  De tracés kunnen bijgevolg als volgt gerangschikt worden: 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Rekening houdend met de bespreking van de impact van de tracés op de mogelijke 
milieurisico’s van Seveso-inrichtingen kan besloten worden dat er geen wijziging verwacht 
wordt qua evaluatie ten opzichte van de impact op de mensrisico’s.  Bijgevolg kan de 
evaluatie van de milieurisico-analyse als volgt weergegeven worden (waarbij een hoger 
nummer als negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-
inrichtingen): 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 

4.6 VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN 

In onderhavige paragraaf worden voor elk tracé de veiligheidsmaatregelen en/of specifieke 
aandachtspunten vermeld welke naar voor zijn gekomen tijdens de bespreking van de 
mogelijke impact van de tracés in voorliggend hoofdstuk.  Deze items kunnen 
meegenomen worden bij het opmaken van de stedenbouwkundige voorschriften in het 
GRUP met betrekking tot de derde Scheldekruising. 
 
Voor elk van de tracés wordt aanbevolen afspraken te maken inzake de 
noodplanning/risico’s van naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, 
aanwezigheid van werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name 
voor die locaties waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de 
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terreingrens van Seveso-inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-
inrichtingen noodzakelijk is. 
 
Specifiek voor de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ worden nog enkele bijkomende 
aandachtspunten vermeld (zie hierna). 
 
Meccano tracé 
Voor vier Seveso-inrichtingen (ExxonMobil Petroleum & Chemical, Lanxess Rubber, Sea-
Tank Terminal Antwerp – Hansadok en SGS Belgium) wordt een significante impact 
verwacht op het plaatsgebonden risico.  Bijgevolg dienen voor deze Seveso-inrichtingen de 
nodige maatregelen genomen te worden.  Dit kan echter enkel door te vermijden dat 
relevante installaties van deze Seveso-inrichtingen zouden falen bij een eventuele 
tunnelinstorting (bvb door het verplaatsen van de relevante installaties van de Seveso-
inrichtingen, of van het geplande tracé tot buiten de maximale invloedssfeer tengevolge 
tunnelinstorten). 
 
Meccano 1 tracé 
Voor Lanxess Rubber wordt een significante impact verwacht op het plaatsgebonden risico.  
Bijgevolg dienen voor deze Seveso-inrichting de nodige maatregelen genomen te worden.  
Dit kan echter enkel door te vermijden dat relevante installaties van deze Seveso-
inrichtingen zouden falen bij een eventuele tunnelinstorting (bvb door het verplaatsen van 
de relevante installaties van de Seveso-inrichtingen, of van het geplande tracé tot buiten de 
maximale invloedssfeer tengevolge tunnelinstorten). 
 
Tevens kan besloten worden dat een wijziging van de risicobeoordeling verwacht wordt van 
het externe plaatsgebonden mensrisico van ExxonMobil Petroleum & Chemical tengevolge 
het beschouwde tracé.  Conform de geldende risicocriteria kan dit zonder gepaste 
maatregelen niet aanvaardbaar geacht worden.  Hierbij kunnen de volgende (niet-
limitatieve) maatregelen vermeld worden om het plaatsgebonden risico van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical alsnog aanvaardbaar te kunnen beschouwen bij uitvoering van dit 
tracé: 
 

 Het plaatsgebonden risico ter hoogte van het geplande op- en afrittencomplex 
verminderen door de risicobepalende installaties van ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (voornamelijk de bovengrondse leidingen) te verwijderen 

 Technische maatregelen ter hoogte van de open wegdelen van het geplande op- 
en afrittencomplex uitvoeren waardoor de weggebruikers niet meer worden 
blootgesteld aan de mogelijke effecten afkomstig van de risicobepalende 
installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical (bvb. door het dicht maken van 
de geplande open wegdelen van het op- en afrittencomplex) 

 
De volgende aandachtspunten kunnen vermeld worden voor dit tracé: 
 

 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   
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 Door het uitvoeren van het tracé ‘Meccano 1’ komen open wegdelen van het op- en 
afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan zodanig te liggen dat weggebruikers 
blootgesteld zullen worden aan een risico dat hoger is dan 10-5/jaar tengevolge de 
activiteiten van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Zonder bijkomende 
maatregelen wordt dit als onaanvaardbaar geacht volgens de geldende 
risicocriteria.   

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zouden 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  In voorliggend RVR werd 
besloten dat het tracé ‘Meccano 1’ geen impact heeft op Vopak Terminal Eurotank.  
Deze conclusie is enkel geldig indien de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank 
komen te vervallen of buiten de schadeafstand van de transportweg worden 
geplaatst.   

 

4.7 ALGEMENE EVALUATIE 

Voor elk van de beschouwde interacties werd in voorliggend RVR een rangschikking 
gemaakt.  Deze kunnen als volgt samengevat worden, (waarbij een hoger nummer als 
negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen). 
 

 Invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op bestaande inrichtingen 
1. Centrale tunnel en Extra kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel noord en Oosterweel 
3. Meccano en Meccano 1 

 Invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op nieuwe inrichtingen 
1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel noord en Oosterweel 
3. Meccano en Meccano 1 

 Veiligheidsrisico’s tijdens bouwfase weginfrastructuur 
1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 Milieurisico-analyse van bestaande en nieuwe Seveso-inrichtingen 
1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Op basis van voorgaande evaluatie kan de volgende algemene rangschikking gemaakt 
worden: 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Naast bovenvermelde algemene evaluatie kunnen de volgende aandachtspunten nog 
vermeld worden: 
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 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   

 Door het uitvoeren van het tracé ‘Meccano 1’ komen open wegdelen van het op- en 
afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan zodanig te liggen dat weggebruikers 
blootgesteld zullen worden aan een risico dat hoger is dan 10-5/jaar tengevolge de 
activiteiten van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Zonder bijkomende 
maatregelen wordt dit als onaanvaardbaar geacht volgens de geldende 
risicocriteria.   

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zouden 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  In voorliggend RVR werd 
besloten dat het tracé ‘Meccano 1’ geen impact heeft op Vopak Terminal Eurotank, 
op voorwaarde dat de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank komen te 
vervallen of buiten de schadeafstand van de transportweg worden geplaatst.   

 
Tenslotte wordt voor elk van de alternatieve tracés aanbevolen afspraken te maken inzake 
de noodplanning/risico’s van naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, 
aanwezigheid van werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name 
voor die locaties waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de 
terreingrens van Seveso-inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-
inrichtingen noodzakelijk is. 
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1 INLEIDING 

1.1 DOELSTELLING 

De Vlaamse regering wil een oplossing zoeken voor de mobiliteitsproblemen in en rond 
Antwerpen. Het Masterplan 2020 (beslist door de Vlaamse regering op 29/09/2010) 
beschrijft een reeks van geplande infrastructuren die de mobiliteit dienen te verbeteren. De 
doelstelling van het plan voor een derde Scheldekruising is het voorzien in extra capaciteit 
op het gebied van de Scheldekruising. Deze doelstelling staat naast de globale 
doelstellingen, zoals deze o.m. zijn opgenomen in het Masterplan 2020: aanpak van de 
congestieproblematiek, verbeteren van de ontsluiting van stad en haven, verbeteren van 
verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
 
Voorliggende document kadert in de opmaak van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) 
voor het plan voor een derde Scheldekruising te Antwerpen.  Conform de wettelijke 
bepalingen (artikel 12 van de Seveso II-richtlijn, omgezet in artikel 24 van het 
Samenwerkingsakkoord) dienen de Gewesten toezicht te houden op o.a. nieuwe 
ontwikkelingen rond bestaande Seveso-inrichtingen zoals verbindingswegen, door het 
publiek bezochte plaatsen, woongebieden, wanneer de plaats van vestiging ervan of de 
ontwikkelingen zelf het risico van een zwaar ongeval kunnen vergroten of de gevolgen 
ervan ernstiger kunnen maken.  Bijgevolg werd in het vermelde RVR de impact nagegaan 
van het plan voor een derde Scheldekruising op zware ongevallen bij bestaande Seveso-
inrichtingen en bij bedrijvenzones waar nieuwe Seveso-inrichtingen kunnen gevestigd 
worden.  Het gaat hierbij om de volgende mogelijke impacten: 
 

1. Het optreden van mogelijke domino-effecten 
2. Impact op het plaatsgebonden risico 
3. Impact op het groepsrisico 

 
In het kader van veiligheidsrapportage voor Seveso-inrichtingen worden de externe risico’s 
berekend van een zwaar ongeval met een installatie bij een Seveso-inrichting.  Hierbij 
worden het zogenoemde plaatsgebonden risico en het zogenoemde groepsrisico 
berekend.  Voor transporteenheden maken deze directe risico’s geen deel uit van de te 
beschouwen risico’s in het kader van de Seveso-regelgeving (het vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg is uitgesloten in de Seveso-II- en Seveso-III-richtlijn). Bijgevolg 
werden deze directe risico’s tengevolge van een ongeval met een transporteenheid in het 
vermelde RVR niet beschouwd.  
 

1.2 ALTERNATIEVEN 

Om extra capaciteit te voorzien op het gebied van de Scheldekruising, zijn er verschillende 
alternatieven mogelijk welke betrekking hebben op de ligging ervan.  De verschillende te 
bestuderen alternatieven zijn: 
 

1. Centrale tunnel met enkel aansluiting op E313 
2. Meccano (met een viaduct vanaf de Rostockweg tot de Noorderlaan en een 

westwaarts opgeschoven tracé zonder een knooppunt Scheldelaan) 
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3. Meccano 1 (met een viaduct vanaf de Rostockweg tot de Noorderlaan en een 
knooppunt t.h.v. de Scheldelaan) 

4. Oosterweel-noord 
5. Oosterweel 
6. Extra Scheldekruising t.h.v. Kennedytunnel 

 

2 BESPREKING VAN DE RISICO’S OP ZWARE ONGEVALLEN 

In het RVR werd de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising nagegaan op 
zowel de bestaande Seveso-inrichtingen als op bedrijventerreinen waar in de toekomst 
mogelijks Seveso-inrichtingen zich kunnen vestigen of waar uitbreidingen van bestaande 
Seveso-inrichtingen mogelijk zijn. 
 
Tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur kunnen er risico’s ontstaan, zowel vanuit de 
bouwwerf uit naar de omliggende Seveso-inrichtingen als omgekeerd.  De risico’s tijdens 
de bouwfase van de weginfrastructuur werden eveneens kwalitatief besproken, zodat 
mogelijke risico’s en aandachtspunten aangeduid kunnen worden.   
 
Daarnaast werd de impact op milieurisico’s van bestaande en nieuwe Seveso-inrichtingen 
nagegaan tengevolge de verschillende tracés. 
 
Tenslotte worden voor elk tracé de veiligheidsmaatregelen en/of specifieke 
aandachtspunten vermeld welke naar voor zijn gekomen tijdens de bespreking van de 
mogelijke impact van de tracés in het vermelde RVR.   
 

2.1 METHODIEK 

Om de de impact van het plan voor een derde Scheldekruising op Seveso-inrichtingen te 
kunnen bepalen, dient vooreerst nagegaan te worden welke effecten hiertoe aanleiding 
kunnen geven.  Hiervoor wordt rekening gehouden met de richtlijn van de Dienst 
Veiligheidsrapportering omtrent het optreden van mogelijke domino-effecten.  Als effecten 
welke aanleiding kunnen geven tot het verhogen van het risico op zware ongevallen bij 
Seveso-inrichtingen, worden in de richtlijnen van de Dienst VR enkel warmtestraling en 
overdruk beschouwd. Toxische vrijzettingen en het optreden van brokstukken worden in de 
richtlijnen van de Dienst VR niet beschouwd als mogelijk relevant effect in het kader van 
domino-effecten (zie Standaard OVR – hoofdstuk 51).  
 
Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat enkel het transport van gevaarlijke 
brandbare vloeistoffen en van gevaarlijke brandbare gassen aanleiding kunnen geven tot 
warmtestraling en/of overdruk.  Bijgevolg worden deze twee categorieën gevaarlijke stoffen 
verder weerhouden.  Hier kan reeds opgemerkt worden dat de nieuw te bouwen tunnel(s) 
in elk van de weerhouden alternatieve tracés maximaal voorzien worden als tunnels voor 
categorie C.  Dit betekent dat door de nieuw te bouwen tunnels geen brandbare gassen 
getransporteerd mogen worden.  Deze transporten dienen de huidige omleidingen te 
volgen. De enige gassen die doorheen dit type van tunnels getransporteerd mogen worden 

                                                  
1 http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/rlbvr/bestanden-rlbvr/stovr/vr_standaard-ovr_hoofdstuk_5.pdf 
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via tankwagens, betreffen samengeperste gassen met classificatiecode2 1A (verstikkend) 
en 1O (oxiderend). 
 
Ter bepaling van de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op nabijgelegen 
Seveso-inrichtingen met betrekking tot de vermelde effecten warmtestraling en overdruk 
wordt rekening gehouden met de wegdelen welke geheel of gedeeltelijk in open lucht zijn 
gesitueerd.  De wegdelen van de te beschouwen tracés welke volledig omsloten zijn 
(tunneldelen) worden niet weerhouden aangezien warmtestraling en/of overdrukeffecten bij 
ongevallen op deze tracédelen geen (rechtstreekse) impact hebben op de installaties van 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen.   
 
Opgemerkt kan worden dat naast de effecten warmtestraling en overdruk eveneens het 
instorten van een tunnel (met bijhorend inkalven van de bovenliggende grond) aanleiding 
kan geven tot zware ongevallen bij Seveso-inrichtingen.  Dit effect wordt eveneens 
weerhouden. 
 

2.1.1 Maximale schadeafstanden en invloedssfeer 

Met betrekking tot de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op het verhogen 
van het risico op een zwaar ongeval bij een nabijgelegen Seveso-inrichting of het ernstiger 
maken van de gevolgen ervan, dient vooreerst nagegaan te worden binnen welke afstand 
rond het tracé mogelijks impact verwacht kan worden.  Hiervoor worden de volgende 
afstanden bepaald: 
 

 Maximale schadeafstand: afstand welke aanleiding geeft tot het falen van een 
installatie met een gevaarlijke stof bij een Seveso-inrichting, tengevolge van het 
falen van een transporteenheid op een open wegdeel 

 Maximale invloedssfeer: afstand welke aanleiding kan geven tot het falen van een 
installatie met een gevaarlijke stof bij een Seveso-inrichting, tengevolge van het 
instorten van een tunnel 

 
Conform de bepalingen van de dienst VR worden de volgende schadecriteria voor Seveso-
installaties gehanteerd: 

 voor warmtestraling wordt het schadecriterium 8 kW/m² gehanteerd.  Dit criterium 
geldt als schadecriterium voor magazijnen, verplaatsbare drukhouders (o.a. 
gasflessen) en onbeschermde3 installaties (atmosferische opslagtanks, 
drukopslagtanks, procesinstallaties,...).  Enkel voor beschermde installaties kan 
een schadecriterium van 32 kW/m² voor warmtestraling gehanteerd worden. 

 voor het effect van overdruk wordt rekening gehouden met een schadecriterium 
van 100 mbar voor magazijnen en 160 mbar voor de meeste (atmosferische) 
installaties.  Voor het falen van installaties onder druk wordt eveneens het 
schadecriterium van 160 mbar gehanteerd.  Bij deze laatste installaties zal deze 

                                                  
2 de code van de groepen waarbij gevaarlijke stoffen en voorwerpen binnen eenzelfde klasse ingedeeld worden, zoals 
gedefinieerd in afdeling 3.2.1 van bijlage A bij het ADR 
3 Een installatie wordt als beschermd tegen warmtestraling beschouwd als op de installatie veiligheidsmaatregelen 
aanwezig zijn die zorgen dat de installatie bestand is tegen grotere warmtestralingsvermogens (voorbeelden hiervan 
zijn watergordijnen, sprinklers, e.d.). 
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overdruk voornamelijk aanleiding geven tot lekscenario’s.  Het schadecriterium van 
450 mbar wordt gehanteerd voor het catastrofaal falen van installaties onder druk. 

 
De maximale schadeafstand tengevolge het falen van een transporteenheid op een open 
wegdeel werd bepaald voor drie type transporteenheden, nl: 
 

 Transporteenheid met een brandbare vloeistof (pentaan) 

 Transporteenheid met een brandbaar gas (propaan) 

 Transporteenheid met een samengeperst gas (zuurstof) 
 
Voor bovenvermelde type transporteenheden en de geldende schadecriteria voor Seveso-
installaties worden de weerhouden maximale schadeafstanden weergegeven in de 
volgende tabel. 
 
Tabel 1: Maximale schadeafstanden transporteenheden (vanaf centrum van het tracé) 

transporteenheid  Brandbare vloeistof 
product  pentaan 
inhoud  23 ton 
effectafstand  
Warmtestraling tengevolge plasbrand: 8 kW/m² 85 m 

32 kW/m² 45 m 
Overdruk tengevolge gaswolkexplosie/BLEVE/fysische 
explosie: 

100 mbar Niet van toepassing 

160 mbar Niet van toepassing 
450 mbar Niet van toepassing 
 

transporteenheid  Brandbaar gas 
product  propaan 
inhoud  50 m³ 
effectafstand  
Warmtestraling tengevolge fakkelbrand: 8 kW/m² 140 m 

32 kW/m² 115 m 
Overdruk tengevolge gaswolkexplosie: 100 mbar 265 m 

160 mbar 200 m 
450 mbar 130 m 

Overdruk tengevolge fysische explosie/BLEVE: 100 mbar 113 m 
160 mbar 85 m 
450 mbar 58 m 

transporteenheid Samengeperst gas 
product zuurstof 
inhoud 50 m³ 
effectafstand 
Warmtestraling: 8 kW/m² Niet van toepassing 

32 kW/m² Niet van toepassing 
overdruk tengevolge gaswolkexplosie: 100 mbar Niet van toepassing 

160 mbar Niet van toepassing 
450 mbar Niet van toepassing 

overdruk tengevolge fysische explosie: 100 mbar 143 m 
160 mbar 105 m 
450 mbar 70 m 
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Bij het instorten van een tunnel is het mogelijk dat de bovenliggende grond wegzakt 
waardoor structuren (gebouwen, installaties,...) eveneens kunnen inzakken of instorten.  
Door RoTS werd een beschrijvende nota opgemaakt waarin voor elk van de weerhouden 
tracés de invloedssfeer (ter hoogte van het maaiveld) aan beide zijden van de tunnel 
bepaald werd.  Hieruit blijkt dat het instorten van een tunnel mogelijk is tengevolge van een 
explosie of tengevolge van een brand (gedurende meer dan 2 uren).  De maximale 
invloedssfeer is voornamelijk afhankelijk van de diepte waarop de tunnel gelegen is onder 
het maaiveld.  Voor tunnels die diep onder het maaiveld zijn gelegen, wordt de uitspreiding 
van de effecten door het verschuiven van omringende grond groter verondersteld.  De 
effecten van tunnels die minder diep onder het maaiveld zijn gelegen worden beperkter 
geacht.  De maximale invloedssfeer voor elk van de weerhouden tracés is in de volgende 
tabel weergegeven.  Deze waarden gelden vanaf het centrum van het beschouwde tracé, 
waarbij een breedte van 30 meter wordt aangenomen voor de tunnels.  Hierbij wordt voor 
elk van de alternatieve tracés de meest conservatieve (d.i. de grootste) afstand 
weerhouden. 
 
Tabel 2: Maximale invloedssfeer tunnelinstorten (vanaf centrum van het tracé) 

Tunnel 
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Tunneldeel tussen E17 en N49 - 55 m 55 m - - - 

Scheldekruisingtunnel 75 m 75 m 75 m 75 m 75 m 75 m 

Tunnel onder de havendokken - 55 m 55 m 40 m 75 m - 

Tunnel onder Antwerpen (stad) 45 m - - - - - 

 

2.1.2 Invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op bestaande 
inrichtingen 

Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-
inrichtingen na te gaan, werd onderscheid gemaakt tussen de volgende interacties tussen 
het plan voor een derde Scheldekruising en nabijgelegen Seveso-inrichtingen: 
 

1. Het optreden van mogelijke domino-effecten 
2. Impact op het plaatsgebonden risico 
3. Impact op het groepsrisico 

 

2.1.2.1 Het optreden van mogelijke domino-effecten 

Voor het bepalen van mogelijke domino-effecten naar bestaande Seveso-inrichtingen toe 
tengevolge het beschouwde tracé wordt verder onderscheid gemaakt tussen de volgende 
tracédelen: 
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 Open wegdelen: voor deze delen van een tracé wordt de invloed van het plan voor 
een derde Scheldekruising tengevolge van de effecten warmtestraling en overdruk 
besproken; 

 Tunnels: voor deze delen van een tracé wordt de invloed van het plan voor een 
derde Scheldekruising tengevolge van het instorten van de tunnel besproken 

 
Open wegdelen 
Om de invloed van de open wegdelen van het plan voor een derde Scheldekruising op de 
bestaande Seveso-inrichtingen na te gaan, worden de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Voor elk van de beschreven alternatieve tracé’s worden de terreingrenzen van de 
bestaande Seveso-inrichtingen geïnventariseerd binnen de maximale 
schadeafstand (zie Tabel 1) rond het betrokken tracé.  De bestaande Seveso-
inrichtingen en de ligging van hun terreingrenzen worden geïnventariseerd op basis 
van de gegevens van de Dienst Veiligheidsrapportering van LNE en op basis van 
de ter beschikking zijnde en publiek beschikbare veiligheidsdocumenten 
(veiligheidsrapporten, kennisgevingen,...).   
Indien de terreingrenzen niet binnen de maximale schadeafstand gelegen zijn, kan 
besloten worden dat geen impact verwacht wordt naar de betreffende Seveso-
inrichting.   

2. Voor de Seveso-inrichtingen waarvan de terreingrens binnen de maximale 
schadeafstand van het beschouwde tracé is gesitueerd, wordt op basis van de 
beschikbare veiligheidsdocumenten nagegaan welke installaties van de Seveso-
inrichting relevant zijn met betrekking tot het optreden van een zwaar ongeval.  
Meer bepaald betreft het de installaties welke weerhouden worden voor de 
kwantitatieve risico-analyse in het betrokken veiligheidsdocument.  Voor de 
inrichtingen waar geen kwantitatieve risico-analyse is uitgevoerd (lage drempel 
Seveso-inrichtingen), worden alle installaties weerhouden waar Seveso-stoffen 
(kunnen) voorkomen en welke opgelijst zijn in de kennisgeving van de betrokken 
inrichting. 
Indien de relevante installaties niet binnen de maximale schadeafstand gelegen 
zijn, kan besloten worden dat geen impact verwacht wordt naar de betreffende 
Seveso-inrichting.   

3. Voor elk van de relevante installaties die binnen de maximale schadeafstand van 
het beschouwde tracé zijn gesitueerd, wordt nagegaan of impact verwacht wordt, 
rekening houdende met de eerder beschreven schadecriteria.  Het is immers 
mogelijk dat relevante installaties van de beschouwde Seveso-inrichting binnen de 
maximale schadeafstand (100 mbar met betrekking tot schade aan magazijnen, zie 
hiervoor) zijn gelegen maar geen magazijnen betreffen, waardoor een andere 
(kleinere) schadeafstand gehanteerd kan worden. 

4. Voor elk van de relevante installaties die binnen de bijhorende schadeafstand van 
het beschouwde tracé zijn gesitueerd, wordt nagegaan wat de kans is dat het 
scenario verwacht wordt dat aanleiding geeft tot de bijhorende schadeafstand, 
rekening houdende met het verwachte aantal passerende tankwagens langsheen 
het beschouwde tracé.  Op basis van deze kans op voorkomen zal de invloed van 
het tracé besproken worden. 

5. Om de invloed van het beschouwde tracé op de nabijgelegen installaties te kunnen 
nagaan, wordt de kans op voorkomen vergeleken met de initiële faalfrequentie van 
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de nabijgelegen installatie.  Wanneer deze kans op voorkomen significant lager is 
dan de initiële faalfrequentie van de installatie, kan besloten worden dat het risico 
op zware ongevallen niet significant zal toenemen.  In voorliggend RVR wordt 
algemeen aangenomen dat geen significante bijdrage verwacht wordt wanneer de 
kans op voorkomen kleiner is dan 10% van de totale initiële faalfrequentie van de 
nabijgelegen installatie.   

 
Tunneldelen 
De invloed van de tunneldelen van het plan voor een derde Scheldekruising op de 
bestaande Seveso-inrichtingen wordt op gelijkaardige wijze uitgevoerd zoals beschreven 
voor de open wegdelen.  Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale invloedssfeer 
tengevolge van het instorten van de tunnel (zie Tabel 2) rond het betrokken tracé.   
 

2.1.2.2 Impact op het plaatsgebonden risico 

Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op het plaatsgebonden risico 
van de bestaande Seveso-inrichtingen na te gaan, worden de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Voor elk van de beschreven alternatieve tracés wordt op basis van de beschreven 
domino-effecten (zie vorige paragraaf) nagegaan of deze significant zijn met 
betrekking tot de impact op het plaatsgebonden risico van de beschouwde Seveso-
inrichting.  Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de kans dat een domino-
effect verwacht kan worden, alsook met het actuele plaatsgebonden risico van de 
beschouwde Seveso-inrichting.  Zoals eerder vermeld wordt een domino-effect in 
eerste instantie niet significant geacht wanneer de kans op voorkomen kleiner is 
dan 10% van de totale initiële faalfrequentie van de nabijgelegen relevante 
installatie.  Daarnaast wordt echter het actuele plaatsgebonden risico mee in 
rekening gebracht.  Zo zal een domino-effect als negatief beschouwd worden 
wanneer het plaatsgebonden risico van de getroffen Seveso-inrichting slechts nipt 
voldoet aan de geldende risicocriteria, of wanneer deze risicocriteria reeds 
overschreden worden, ook al is gebleken dat de kans op voorkomen minder dan 
10% bedraagt van de totale initiële faalfrequentie van de nabijgelegen relevante 
installatie. 

2. Tevens is het mogelijk dat er impact verwacht kan worden op het plaatsgebonden 
risico, zelfs zonder dat er domino-effecten optreden.  Dit is voornamelijk het geval 
wanneer nieuwe transportwegen ontwikkeld worden, waardoor externe personen 
(weggebruikers) dichter bij Seveso-inrichtingen kunnen komen.  Deze 
weggebruikers worden vanuit de Seveso-inrichting op basis van de geldende 
risicocriteria beschouwd als externe personen.  Buiten het bedrijfsterrein van de 
Seveso-inrichting, en dus ook ter hoogte van de openbare weg, geldt dat het 
plaatsgebonden risico van de Seveso-inrichting niet groter mag zijn dan 10-5/jaar.  
Er wordt bijgevolg geanalyseerd of de transportwegen binnen de 10-5/jaar-contour 
van de nabijgelegen Seveso-inrichtingen gelegen zijn. 

 
Opgemerkt wordt dat met betrekking tot de invloed op het plaatsgebonden risico van 
Seveso-inrichtingen enkel de open wegdelen van de tracés beschouwd worden, omdat 
voor het plaatsgebonden risico enkel uitgegaan wordt van personen in “open veld”.  
Rekening houdend met het feit dat het plaatsgebonden risico van een Seveso-inrichting 
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uitgaat van onbeschermde personen (in open lucht), zijn de tunneldelen niet relevant bij de 
evaluatie van het plaatsgebonden risico.  
 

2.1.2.3 Impact op het groepsrisico 

Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op het groepsrisico van de 
bestaande Seveso-inrichtingen na te gaan, worden de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Voor elk van de beschreven alternatieve tracés wordt op basis van de beschreven 
domino-effecten (zie paragraaf 2.1.2.1) nagegaan of deze significant zijn met 
betrekking tot de impact op het groepsrisico van de beschouwde Seveso-inrichting.  
Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de kans dat een domino-effect 
verwacht kan worden, alsook met het actuele groepsrisico van de beschouwde 
Seveso-inrichting.  Zoals eerder vermeld wordt een domino-effect in eerste 
instantie niet significant geacht wanneer de kans op voorkomen kleiner is dan 10% 
van de totale initiële faalfrequentie van de nabijgelegen relevante installatie.  
Daarnaast wordt echter het actuele groepsrisico mee in rekening gebracht.  Zo zal 
een domino-effect als negatief beschouwd worden wanneer het groepsrisico van de 
getroffen Seveso-inrichting slechts nipt voldoet aan de geldende risicocriteria, of 
wanneer deze risicocriteria reeds overschreden worden, ook al is gebleken dat de 
kans op voorkomen minder dan 10% bedraagt van de totale initiële faalfrequentie 
van de nabijgelegen relevante installatie. 

2. Tevens is het mogelijk dat er impact verwacht kan worden op het groepsrisico, zelfs 
zonder dat er domino-effecten optreden.  Dit is het geval wanneer een verhoogd 
aantal personen gebruik maakt van de (nieuwe) transportwegen.  Het maximaal 
aantal personen op de beschouwde tracés, wordt bepaald op basis van de 
verkeersmodelleringen van het Vlaams Verkeerscentrum.  Vervolgens zal 
nagegaan worden of er impact verwacht kan worden op het groepsrisico van de 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen.  Een algemene methodiek om dit na te gaan is 
niet mogelijk te geven, aangezien dit afhankelijk is van de beschikbare informatie 
van het berekende groepsrisico van de Seveso-inrichting.  Echter kan vermeld 
worden dat bij de bespreking de volgende vragen als leidraad gehanteerd worden: 

a. Reikt de maximale effectafstand van de Seveso-inrichting tot aan het 
beschouwde tracé? 

b. Welke lengte van het beschouwde tracé is gesitueerd binnen de maximale 
effectafstand van de Seveso-inrichting en hoeveel personen worden hierop 
verwacht (op basis van de verkeersgegevens)? 

c. Werd bij het berekende groepsrisico van de Seveso-inrichting reeds 
rekening gehouden met populatie ter hoogte van de (nieuwe) 
transportwegen, en zo ja, is deze populatie groter of kleiner dan de 
verwachte populatie (op basis van de verkeersgegevens)? 

d. Is de groepsrisicocurve van de Seveso-inrichting ver onder de 
grenswaardelijn (d.i. het risicocriterium voor Seveso-inrichtingen) gesitueerd 
of nadert deze de grenswaardelijn? 

 
Verder kan opgemerkt worden dat met betrekking tot de invloed op het groepsrisico van 
Seveso-inrichtingen tengevolge het aantal aanwezige personen (weggebruikers) op een 
nabijgelegen transportweg, enkel de open wegdelen van de tracés beschouwd worden, 
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omdat voor het groepsrisico enkel uitgegaan wordt van personen in “open veld”.  Personen 
in tunnels worden niet relevant geacht voor het groepsrisico van Seveso-inrichtingen. 
 

2.1.3 Invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op nieuwe 
inrichtingen 

Geplande ontwikkelingen van (nieuwe) Seveso-inrichtingen mogen er niet toe leiden dat er 
onaanvaardbare risico’s ontstaan waar voorheen geen of aanvaardbare risico’s waren.  
Zoals voor de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande 
Seveso-inrichtingen, wordt ook hier onderscheid gemaakt tussen de open wegdelen en de 
tunneldelen. 
 
Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op nieuwe Seveso-inrichtingen 
na te gaan, worden voor elk alternatief tracé de volgende stappen doorlopen: 
 

1. De gebieden waar Seveso-inrichtingen zich in de toekomst kunnen vestigen of 
waar Seveso-inrichtingen geografisch kunnen uitbreiden worden geïnventariseerd 
binnen de maximale schadeafstand/invloedssfeer (zie Tabel 1 en Tabel 2) rond het 
betrokken tracé.  Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele bestemming van 
de gebieden rondom het beschouwde tracé, zoals vermeld op het gewestplan 
(aangeduid als ‘gebied voor vervuilende industrie’ of als ‘gebied voor 
milieubelastende industrieën’) of op een goedgekeurd RUP en/of BPA. 

2. Om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van het voorliggend plan voor 
een derde Scheldekruising op nieuwe inrichtingen zal de maximale 
schadeafstand/invloedssfeer uitgezet worden rond het beschouwde tracé.  Op deze 
manier kan nagegaan worden welke oppervlakte van de (geplande) 
bedrijventerreinen binnen deze schadeafstand/invloedssfeer gelegen is.  Hierdoor 
kunnen de weerhouden alternatieve tracé’s vergeleken worden met elkaar om na te 
gaan welk tracés het minste of meeste impact hebben. 

 

2.1.4 Veiligheidsrisico’s tijdens bouwfase weginfrastructuur 

Tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur kunnen er risico’s ontstaan, zowel vanuit de 
bouwwerf uit naar de omliggende Seveso-inrichtingen als omgekeerd.  Hoewel dit stricto 
sensu geen onderdeel uitmaakt van een ruimtelijk veiligheidsrapport wordt het toch 
raadzaam geacht dit verder te bespreken.  Deze risico’s worden kwalitatief besproken, 
zodat mogelijke risico’s en aandachtspunten aangeduid kunnen worden.  Voor de 
bespreking van deze veiligheidsrisico’s tijdens de bouwfase wordt enkel rekening 
gehouden met de bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge ongevallen op de bouwwerf 
Betreffende de mogelijke risico’s vanuit de werkzaamheden op het tracé naar de Seveso-
inrichtingen toe, zal hoofdzakelijk rekening gehouden worden met de volgende mogelijke 
invloed: 
 

1. Bij werkzaamheden aan het tracé waarbij tot op meerdere meters diep dient 
gegraven te worden, bestaat de mogelijkheid op (plaatselijke) verzakkingen (bvb 
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verzakkingen bij uitgraven van een tunnel, verzakkingen tengevolge van het falen 
van keerwanden,...).  Hierbij kunnen risico’s ontstaan naar nabijgelegen Seveso-
inrichtingen.  Voor deze risico’s worden verder de tracédelen weerhouden waarbij 
tot op meerdere meters gegraven wordt.  Het gaat hierbij om zowel de tunneldelen 
als de tracédelen die als sleuf uitgevoerd zullen worden.  Werkzaamheden aan 
open wegdelen ter hoogte van het maaiveld (egaliseren, storten van beton,...) 
worden niet relevant geacht in het kader van mogelijke risico’s naar Seveso-
inrichtingen tengevolge van verzakkingen.  Voor de risico’s tengevolge van de 
werken aan tunneldelen wordt rekening gehouden met de maximale invloedssfeer 
tengevolge van het instorten van de tunnel (zie Tabel 2) rond het betrokken tracé.  
De diepte van de sleuven is meestal minder diep dan bij de tunneldelen, maar 
conservatief wordt verder rekening gehouden met dezelfde invloedssfeer als voor 
de tunneldelen.  De verschillende alternatieve tracés zullen kwalitatief met elkaar 
vergeleken worden op basis van de Seveso-inrichtingen waarvan de installaties – 
welke relevant zijn met betrekking tot externe risico’s – gelegen zijn binnen de 
weerhouden invloedssfeer rond de tunneldelen/sleuven.  

2. Naast bovenvermelde risico’s tengevolge verzakkingen worden eveneens 
ongevallen met materiaal relevant geacht in het kader van voorliggend RVR.  
Hierbij wordt voornamelijk verwezen naar het omvallen van bouwkranen.  Om de 
verschillende alternatieve tracés met elkaar te kunnen vergelijken wordt verder 
rekening gehouden met een afstand van 100 meter vanaf het centrum van het tracé 
waarbinnen een kraan zou kunnen terechtkomen.  Hierbij worden niet enkel de 
open wegdelen weerhouden maar ook de tunneldelen/sleuven.  De verschillende 
alternatieve tracés zullen kwalitatief met elkaar vergeleken worden op basis van het 
aantal Seveso-inrichtingen waarvan de installaties – welke relevant zijn met 
betrekking tot externe risico’s – gelegen zijn binnen de vermelde afstand van 100 
meter rond het centrum van het beschouwde tracé. 

 
Impact op Seveso-inrichtingen tengevolge aanwezigheid van bouwpersoneel 
Tijdens de bouwfase van de weginfrastructuur kunnen risicoverhogingen optreden bij 
Seveso-inrichtingen doordat bijkomende personen (werfpersoneel) aanwezig kunnen zijn 
nabij deze Seveso-inrichtingen.  De impact op Seveso-inrichtingen tengevolge de 
aanwezigheid van werfpersoneel wordt besproken op basis van het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico van de Seveso-inrichtingen: 
 

1. Personen op de bouwwerf worden, vanuit de omliggende Seveso-inrichting, 
beschouwd als ‘externe personen’.  Hiervoor geldt het criterium dat deze personen 
niet blootgesteld mogen worden aan een risico dat hoger is dan 10-5/jaar.  Voor 
Seveso-inrichtingen geldt dat deze risicocontour niet tot buiten de terreingrenzen 
mag reiken.  Bijgevolg worden verder enkel de dichtstbij gelegen Seveso-
inrichtingen besproken t.o.v. het beschouwde tracé. De verschillende alternatieve 
tracés zullen kwalitatief met elkaar vergeleken worden op basis van het aantal 
Seveso-inrichtingen waarvan de 10-5/jaar-isorisicocontour tot aan/over het 
beschouwde tracé reikt. 

2. Op plaatsen van de bouwwerf waar veel personen tegelijkertijd aanwezig kunnen 
zijn, is het mogelijk dat een risicoverhoging optreedt van het groepsrisico van 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen.  Hierbij wordt voornamelijk verwezen naar de 
aanwezigheid van bvb werfketen.  Aangezien actueel onvoldoende informatie 
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beschikbaar is omtrent de aanwezigheid van personeel op de bouwwerf van de 
verschillende tracés (aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is, locatie van deze 
personen, aanwezigheidsfractie van deze personen,...) is het onmogelijk om de 
impact hiervan op het groepsrisico van Seveso-inrichtingen kwantitatief te bepalen 
of zelfs in te schatten.  Bijgevolg zullen de verschillende alternatieve tracés 
kwalitatief met elkaar vergeleken worden op basis van de ligging van de tracés 
nabij Seveso-inrichtingen.  Hierbij wordt een tracé dat doorheen een 
industriegebied met Seveso-inrichtingen loopt als negatiever beschouwd dan een 
tracé dat niet doorheen zulk een gebied loopt.  Om een uitspraak te kunnen doen 
over de impact van de verschillende tracés op de bestaande Seveso-inrichtingen 
wordt het aantal Seveso-inrichtingen welke langsheen het beschouwde tracé zijn 
gesitueerd als maatgevend beschouwd.   

 

2.1.5 Milieurisico-analyse van bestaande en nieuwe Seveso-inrichtingen 

Naast een beschrijving van de mensrisico’s (zie voorgaande paragrafen) wordt een 
bespreking gegeven met betrekking tot de impact van het plan voor een derde 
Scheldekruising op de milieurisico’s van Seveso-inrichtingen.  Doordat er tot op heden 
geen toetsingskader bestaat voor de milieurisico’s worden milieuaspecten in dit RVR enkel 
kwalitatief beschouwd.   
 
In het kader van de opmaak van een RVR voor het voorliggend plan voor een derde 
Scheldekruising volstaat actueel een effectbeoordeling op planniveau, waarbij de 
verschillende tracés met elkaar vergeleken kunnen worden.  Er is immers momenteel nog 
geen detailinformatie (op projectniveau) beschikbaar.   
 
Specfiek in het kader van voorliggend RVR met als onderwerp het plan voor een derde 
Scheldekruising worden de geplande transportwegen naar de Seveso-inrichtingen toe 
beschouwd als bijkomende externe gevarenbron.  Bijgevolg zal de impact op de 
milieurisico’s van Seveso-inrichtingen besproken worden aan de hand van mogelijke 
domino-effecten. 
 
Ter bepaling van de milieurisico-analyse wordt rekening gehouden met het falen van een 
transporteenheid op een open wegdeel of het instorten van een tunnel(deel) waarbij 
installaties van Seveso-inrichtingen die relevant zijn in het kader van milieurisico’s getroffen 
kunnen worden.   
 
Impact op bestaande Seveso-inrichtingen 
Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-
inrichtingen na te gaan in het kader van milieurisico’s, wordt vooreerst nagegaan welke 
tracés aanleiding kunnen geven tot significante domino-effecten.  Hiervoor wordt verwezen 
naar paragraaf 2.1.2.1.  Voor de Seveso-inrichtingen waar significante domino-effecten 
verwacht kunnen worden, wordt aangegeven of er door de Seveso-inrichting voldoende 
preventieve en schadebeperkende maatregelen zijn genomen om milieurisico’s te 
voorkomen en/of te beperken.  Op basis van deze bespreking wordt een evaluatie gemaakt 
betreffende de verschillende tracés. 
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Impact op nieuwe Seveso-inrichtingen 
Om de invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op de nieuwe Seveso-
inrichtingen na te gaan in het kader van milieurisico’s, kan verwezen worden naar de 
methodiek zoals beschreven in paragraaf 2.1.3.  Bijgevolg kan hetzelfde besluit 
weerhouden worden. 
 

2.2 INVLOED VAN HET PLAN VOOR EEN DERDE SCHELDEKRUISING OP BESTAANDE 

INRICHTINGEN 

In onderhavige paragraaf wordt een evaluatie gemaakt van de invloed van het plan voor 
een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-inrichtingen.  Hierbij wordt rekening 
gehouden met de mogelijke impact zowel op domino-effecten, als op het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico van de nabijgelegen Seveso-inrichtingen.  
 
De totale impact van de mogelijke invloeden van het plan voor een derde Scheldekruising 
op de bestaande Seveso-inrichtingen wordt voor elk van de tracés in de volgende tabel 
weergegeven.  Hierbij worden de volgende algemene codes gehanteerd: 
 

0:  er wordt geen impact verwacht 
-: er wordt impact verwacht, maar deze is niet significant  
--: er wordt impact verwacht en deze is wel significant, of de impact wordt als 

negatief beschouwd  
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Centrale tunnel 0 0 0 0 0 6 - 

Meccano 0 4 - - 4 - - 0 
3 - 

1 - - 
8 - 

Meccano 1 1 - - 2 - - 2 -- 1 - - 
1 - 

1 - - 
11 - 

Oosterweel noord 0 0 0 0 0 9 - 

Oosterweel 0 0 0 0 0 8 - 
Extra kruising thv 
Kennedytunnel 

0 0 0 0 0 6 - 

 
Op basis van bovenvermelde evaluatie is een rangschikking gemaakt waarbij de tracés met 
elkaar vergeleken werden.  Hieruit kan besloten worden dat de tracés ‘Centrale tunnel’ en 
‘Extra kruising thv Kennedytunnel’ beschouwd kunnen worden als meest positief ten 
opzichte van de andere tracés.  De tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ worden als meest 
negatief beschouwd in vergelijking met de overige tracés.  Afhankelijk van de beschouwde 
impact kan één van beide beschouwd worden als meer negatief, maar globaal genomen 
zijn beide tracés vergelijkbaar. De tracés ‘Oosterweel’ en ‘Oosterweel noord’ kunnen 
negatiever beschouwd worden dan de tracés ‘Centrale tunnel’ en ‘Extra kruising thv 
Kennedytunnel’, maar positiever dan de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’.  De tracés 



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Niet technische samenvatting / pagina 14 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

‘Oosterweel’ en ‘Oosterweel noord’ kunnen qua totale impact bovendien meer aansluitend 
beschouwd worden bij de tracés ‘Centrale tunnel’ en ‘Extra kruising thv Kennedytunnel’ dan 
bij de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’.  Voor de tracés ‘Oosterweel’ en ‘Oosterweel noord’ 
wordt nergens een significante impact vermeld waardoor het verschil met de tracés 
‘Centrale tunnel’ en ‘Extra kruising thv Kennedytunnel’ eerder klein kan ingeschat worden.  
Deze evaluatie kan als volgt weergegeven worden (waarbij een hoger nummer als 
negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen). 
 

1. Centrale tunnel en Extra kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel noord en Oosterweel 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Naast bovenvermelde algemene bespreking van de mogelijke impacten op bestaande 
Seveso-inrichtingen kunnen de volgende aandachtspunten nog vermeld worden: 
 

 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   

 Door het uitvoeren van het tracé ‘Meccano 1’ komen open wegdelen van het op- en 
afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan zodanig te liggen dat weggebruikers 
blootgesteld zullen worden aan een risico dat hoger is dan 10-5/jaar tengevolge de 
activiteiten van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Zonder bijkomende 
maatregelen wordt dit als onaanvaardbaar geacht volgens de geldende 
risicocriteria.   

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zouden 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  In het RVR werd besloten dat 
het tracé ‘Meccano 1’ geen impact heeft op Vopak Terminal Eurotank, op 
voorwaarde dat de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank komen te vervallen 
of buiten de schadeafstand van de transportweg worden geplaatst.   

 

2.3 INVLOED VAN HET PLAN VOOR EEN DERDE SCHELDEKRUISING OP NIEUWE 

INRICHTINGEN 

Op basis van de bespreking van de impact van het plan voor een derde Scheldekruising op 
nieuwe Seveso-inrichtingen kan besloten worden dat het centrale tunnel tracé en het trace 
met de extra kruising thv de Kennedytunnel aanleiding geven tot het kleinste gebied dat 
binnen de maximale schadeafstand/invloedssfeer rond het beschouwde tracé gesitueerd is.  
Hierdoor zijn voor deze tracés in de toekomst nog de meeste ontwikkelingen mogelijk voor 
Seveso-inrichtingen.  De reden hiervoor is dat deze tracés enkel de industriegebieden op 
de linker Schelde-oever en langsheen de E17 beïnvloeden.  De andere tracés beïnvloeden 
eveneens het industriegebied op de rechter Schelde-oever.  De tracés kunnen in 
ordegrootte als volgt gerangschikt worden volgens de meeste mogelijkheid tot ontwikkeling 
in de nabijgelegen industriegebieden (waarbij een hoger nummer als negatiever 
beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen): 
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1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel noord en Oosterweel 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Voor de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ geeft telkens de uitvoering met de westelijke 
aansluiting ter hoogte van de E17 aanleiding tot de meeste ontwikkeling van Seveso-
inrichtingen in het nabijgelegen industriegebied. 
 

2.4 VEILIGHEIDSRISICO’S TIJDENS BOUWFASE WEGINFRASTRUCTUUR 

Op basis van de bespreking van de impact van de werkzaamheden tijdens de bouwfase op 
Seveso-inrichtingen kan de volgende rangschikking gemaakt worden met betrekking tot de 
impact van het plan voor een derde Scheldekruising op de bestaande Seveso-inrichtingen 
(waarbij een hoger nummer als negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid 
naar Seveso-inrichtingen). 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Naast bovenvermelde algemene evaluatie kunnen de volgende aandachtspunten nog 
vermeld worden: 
 

 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zullen 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  Bovenvermelde besluiten zijn 
enkel geldig indien de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank komen te 
vervallen of op voldoende afstand van de transportweg worden geplaatst.   

 
Tenslotte wordt voor elk van de alternatieve tracés aanbevolen afspraken te maken inzake 
de noodplanning van naburige Seveso-inrichtingen vóór aanvang van de werkzaamheden 
en met name voor die locaties waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel 
vlakbij de terreingrens van Seveso-inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van 
Seveso-inrichtingen noodzakelijk is. 
 

2.5 MILIEURISICO-ANALYSE VAN BESTAANDE EN NIEUWE SEVESO-INRICHTINGEN 

Op basis van de bespreking van de milieurisico-analyse kan besloten worden dat met 
betrekking tot milieurisico’s van de bestaande Seveso-inrichtingen de tracés ‘Meccano’ en 
‘Meccano 1’ negatiever worden beschouwd op vlak van impact op milieurisico’s naar 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen, aangezien voor deze tracés significante domino-effecten 
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verwacht worden.  Het optreden van deze mogelijke domino-effecten wordt door de 
vermelde Seveso-inrichtingen echter ondervangen doordat voldoende preventieve en 
schadebeperkende maatregelen beschreven zijn.  Op basis van deze bespreking kan de 
evaluatie van de milieurisico’s als volgt weergegeven worden (waarbij een hoger nummer 
als negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-inrichtingen): 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel, Oosterweel en Oosterweel 
noord 

2. Meccano en Meccano 1 
 
Tevens wordt besloten dat met betrekking tot de impact van de tracés op mogelijke 
milieurisico’s van nieuwe Seveso-inrichtingen, dezelfde evaluatie wordt weerhouden als 
voor de mensrisico’s.  De tracés kunnen bijgevolg als volgt gerangschikt worden: 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Rekening houdend met de bespreking van de impact van de tracés op de mogelijke 
milieurisico’s van Seveso-inrichtingen kan besloten worden dat er geen wijziging verwacht 
wordt qua evaluatie ten opzichte van de impact op de mensrisico’s.  Bijgevolg kan de 
evaluatie van de milieurisico-analyse als volgt weergegeven worden (waarbij een hoger 
nummer als negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid naar Seveso-
inrichtingen): 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 

2.6 VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN SPECFIEKE AANDACHTSPUNTEN 

In onderhavige paragraaf worden voor elk tracé de veiligheidsmaatregelen en/of specifieke 
aandachtspunten vermeld welke naar voor zijn gekomen tijdens de bespreking van de 
mogelijke impact van de tracés in voorliggend hoofdstuk.  Deze items kunnen 
meegenomen worden bij het opmaken van de stedenbouwkundige voorschriften in het 
GRUP met betrekking tot de derde Scheldekruising. 
 
Voor elk van de tracés wordt aanbevolen afspraken te maken inzake de 
noodplanning/risico’s van naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, 
aanwezigheid van werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name 
voor die locaties waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de 
terreingrens van Seveso-inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-
inrichtingen noodzakelijk is. 
 
Specifiek voor de tracés ‘Meccano’ en ‘Meccano 1’ worden nog enkele bijkomende 
aandachtspunten vermeld (zie hierna). 
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Meccano tracé 
Voor vier Seveso-inrichtingen (ExxonMobil Petroleum & Chemical, Lanxess Rubber, Sea-
Tank Terminal Antwerp – Hansadok en SGS Belgium) wordt een significante impact 
verwacht op het plaatsgebonden risico.  Bijgevolg dienen voor deze Seveso-inrichtingen de 
nodige maatregelen genomen te worden.  Dit kan echter enkel door te vermijden dat 
relevante installaties van deze Seveso-inrichtingen zouden falen bij een eventuele 
tunnelinstorting (bvb door het verplaatsen van de relevante installaties van de Seveso-
inrichtingen, of van het geplande tracé tot buiten de maximale invloedssfeer tengevolge 
tunnelinstorten). 
 
Meccano 1 tracé 
Voor Lanxess Rubber wordt een significante impact verwacht op het plaatsgebonden risico.  
Bijgevolg dienen voor deze Seveso-inrichting de nodige maatregelen genomen te worden.  
Dit kan echter enkel door te vermijden dat relevante installaties van deze Seveso-
inrichtingen zouden falen bij een eventuele tunnelinstorting (bvb door het verplaatsen van 
de relevante installaties van de Seveso-inrichtingen, of van het geplande tracé tot buiten de 
maximale invloedssfeer tengevolge tunnelinstorten). 
 
Tevens kan besloten worden dat een wijziging van de risicobeoordeling verwacht wordt van 
het externe plaatsgebonden mensrisico van ExxonMobil Petroleum & Chemical tengevolge 
het beschouwde tracé.  Conform de geldende risicocriteria kan dit zonder gepaste 
maatregelen niet aanvaardbaar geacht worden.  Hierbij kunnen de volgende (niet-
limitatieve) maatregelen vermeld worden om het plaatsgebonden risico van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical alsnog aanvaardbaar te kunnen beschouwen bij uitvoering van dit 
tracé: 
 

 Het plaatsgebonden risico ter hoogte van het geplande op- en afrittencomplex 
verminderen door de risicobepalende installaties van ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (voornamelijk de bovengrondse leidingen) te verwijderen 

 Technische maatregelen ter hoogte van de open wegdelen van het geplande op- 
en afrittencomplex uitvoeren waardoor de weggebruikers niet meer worden 
blootgesteld aan de mogelijke effecten afkomstig van de risicobepalende 
installaties van ExxonMobil Petroleum & Chemical (bvb. door het dicht maken van 
de geplande open wegdelen van het op- en afrittencomplex) 

 
De volgende aandachtspunten kunnen vermeld worden voor dit tracé: 
 

 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   

 Door het uitvoeren van het tracé ‘Meccano 1’ komen open wegdelen van het op- en 
afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan zodanig te liggen dat weggebruikers 
blootgesteld zullen worden aan een risico dat hoger is dan 10-5/jaar tengevolge de 
activiteiten van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Zonder bijkomende 
maatregelen wordt dit als onaanvaardbaar geacht volgens de geldende 
risicocriteria.   



Ruimtelijk veiligheidsrapport  Plan voor een derde Scheldekruising, Antwerpen 

 

 
SGS Belgium NV januari 2014 Niet technische samenvatting / pagina 18 
Projectnummer: 12.0106 
 

abc 

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zouden 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  In voorliggend RVR werd 
besloten dat het tracé ‘Meccano 1’ geen impact heeft op Vopak Terminal Eurotank.  
Deze conclusie is enkel geldig indien de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank 
komen te vervallen of buiten de schadeafstand van de transportweg worden 
geplaatst.   
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3 BESLUIT 

Voor elk van de beschouwde interacties werd in het RVR voor het plan voor een derde 
Scheldekruising, een rangschikking gemaakt.  Deze kunnen als volgt samengevat worden, 
(waarbij een hoger nummer als negatiever beschouwd wordt op vlak van externe veiligheid 
naar Seveso-inrichtingen). 
 

 Invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op bestaande inrichtingen 
1. Centrale tunnel en Extra kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel noord en Oosterweel 
3. Meccano en Meccano 1 

 Invloed van het plan voor een derde Scheldekruising op nieuwe inrichtingen 
1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel noord en Oosterweel 
3. Meccano en Meccano 1 

 Veiligheidsrisico’s tijdens bouwfase weginfrastructuur 
1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 Milieurisico-analyse van bestaande en nieuwe Seveso-inrichtingen 
1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Op basis van voorgaande evaluatie kan de volgende algemene rangschikking gemaakt 
worden: 
 

1. Centrale tunnel en Extra Kruising thv Kennedytunnel 
2. Oosterweel en Oosterweel noord 
3. Meccano en Meccano 1 

 
Naast bovenvermelde algemene evaluatie kunnen de volgende aandachtspunten nog 
vermeld worden: 
 

 Het tracé ‘Meccano 1’ kruist enkele bovengrondse leidingen van ExxonMobil 
Petroleum & Chemical.  Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering van 
ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Indien dit tracé uitgevoerd wordt, dient op 
voorhand besproken te worden of deze leidingen al dan niet uit dienst genomen 
moeten worden, gedurende welke periode,...   

 Door het uitvoeren van het tracé ‘Meccano 1’ komen open wegdelen van het op- en 
afrittencomplex ter hoogte van de Scheldelaan zodanig te liggen dat weggebruikers 
blootgesteld zullen worden aan een risico dat hoger is dan 10-5/jaar tengevolge de 
activiteiten van ExxonMobil Petroleum & Chemical.  Zonder bijkomende 
maatregelen wordt dit als onaanvaardbaar geacht volgens de geldende 
risicocriteria.   

 Op het tracé ‘Meccano 1’ zijn twee opslagtanks voor ruwe aardolie gesitueerd, 
behorende tot Vopak Terminal Eurotank.  Door het uitvoeren van dit tracé zouden 
bijgevolg deze twee opslagtanks moeten verdwijnen.  In voorliggend RVR werd 
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besloten dat het tracé ‘Meccano 1’ geen impact heeft op Vopak Terminal Eurotank.  
Deze conclusie is enkel geldig indien de 2 opslagtanks bij Vopak Terminal Eurotank 
komen te vervallen of buiten de schadeafstand van de transportweg worden 
geplaatst.   

 
Tenslotte wordt voor elk van de alternatieve tracés aanbevolen afspraken te maken inzake 
de noodplanning/risico’s van naburige Seveso-inrichtingen, de invulling van de bouwwerf, 
aanwezigheid van werfpersoneel,... vóór aanvang van de werkzaamheden en met name 
voor die locaties waar aanwezigheid verwacht wordt van werfpersoneel vlakbij de 
terreingrens van Seveso-inrichtingen, of waar werfpersoneel op de terreinen van Seveso-
inrichtingen noodzakelijk is. 
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