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Samenvatting 

Dit rapport bevat de resultaten van de Verkenningsstudie Goederenemplacement Venlo.  
Het hoofddoel van deze studie is het zoeken naar maatregelen die de externe 
veiligheidsproblematiek in Venlo oplossen, sneller en tegen geringere kosten dan het geval is 
bij uitplaatsen van het emplacement Venlo naar de locatie Trade Port Noord.  
De afgelopen decennia zijn er veel maatregelen genomen om de veiligheid van de processen 
die op het goederenemplacement Venlo worden uitgevoerd te verhogen. Maar er is nog meer 
nodig om de veiligheid op een zodanig niveau te brengen dat de norm voor Plaatsgebonden 
Risico wordt gehaald en het Groepsrisico tot onder de oriënterende waarde wordt gebracht. 
In de voorliggende verkenning is één en ander in kaart gebracht. Geconcludeerd wordt dat het 
mogelijk is om in een aantal stappen het externe veiligheidsrisico tot een aanvaardbaar niveau 
terug te brengen. 
 
 

1. Doorvoeren in de procesvoering op het emplacement van de scheiding tussen wagens 
beladen met brandbare gassen en brandbare vloeistoffen, zoals beschreven in de 
vergunningaanvraag. 

2. De goederenstroom uit het Rotterdamse na oplevering van de Betuweroute, december 
2006, afwikkelen via die route. 

3. Inzetten van multisysteem locomotieven voor het vervoer van de stroom brandbare 
gassen uit het Sloegebied. 

4. Het stimuleren van de aansluiting van de SABIC vestiging in Geleen op de propeen 
buisleiding in het Roergebied. 

 
 
Omdat op dit moment bovengenoemde stappen nog niet in juridisch afdwingbare regelingen 
zijn vastgelegd is er nog één extra stap nodig 
 
  

5. Het aanpassen van de vergunningaanvraag aan het in deze studie beschreven 
risicoprofiel. Na vergunning ontstaat dan een situatie die handhaafbaar is. Hiermee 
worden de beoogde effecten van de voorgaande punten 2 en 3 hard vastgelegd. 

 
 
Het eerste punt is binnen ProRail opgepakt en er wordt met alle betrokkenen op heel korte 
termijn een oplossing gezocht. 
Voor wat betreft punten 2 en 3 heeft de huidige grootste vervoerder, Railion, aangegeven na 
gereedkomen van de Betuweroute beide punten uit te willen voeren, mits aan een aantal 
voorwaarden voldaan wordt (zie bijlage 6). Railion is momenteel in Venlo de enige vervoerder 
van brandbare gassen vanuit het Rotterdamse havengebied en het Sloegebied.  
Ook zonder aanleg van de propeenleiding voldoet de veiligheid in Venlo aan de regelgeving. 
De buisleiding leidt echter nog tot een substantiële verbetering van de veiligheid.  
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Ten aanzien van punt 5 heeft ProRail aangegeven deze aanpassing ook te willen aanvragen; 
die aanpassing kan dus vervolgens leiden tot het verstrekken door de gemeente Venlo van een 
vergunning die emplacementshandelingen maximeert binnen de normen respectievelijk 
oriënterende waarden van de externe veiligheid, vanaf het jaar 2007; voor de periode tussen 
nu en 2007 zal geaccepteerd moeten worden dat de oriënterende waarde van het groepsrisico 
nog beperkt overschreden wordt. Op deze wijze wordt de externe veiligheidsproblematiek in 
Venlo duurzaam opgelost op een termijn die ver voor het vroegst mogelijke realisatietijdstip 
van Trade Port Noord ligt (rond 2012). De hiermee gemoeide kosten voor de rijksoverheid zijn 
te verwaarlozen in vergelijking met de kosten van uitplaatsing van het emplacement naar 
Trade Port Noord. 
Aanbevolen wordt dat de diverse betrokken partijen de nodige hardheid geven aan de stappen 
die nodig zijn om bovenstaande punten ook daadwerkelijk waar te maken. 
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1 Inleiding 

Dit rapport bevat de resultaten van de Verkenningsstudie Goederenemplacement Venlo.  
Het hoofddoel van deze studie is het zoeken naar maatregelen die de externe 
veiligheidsproblematiek in Venlo oplossen, sneller en tegen geringere kosten dan het geval is 
bij uitplaatsen van het emplacement Venlo naar de locatie Trade Port Noord.  
Daartoe maakt de studie de externe veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen 
voor Venlo zichtbaar, en stelt maatregelen voor om het Plaatsgebonden Risico aan de 
wettelijke norm te laten voldoen en het Groepsrisico terug te brengen tot onder de oriënterende 
waarde. Dit geldt voor zowel het emplacementair risico als het doorgaand risico. 
 
Het terugbrengen van het extern veiligheidsrisico is mede gewenst omdat daarmee ruimte 
ontstaat voor verdere stedelijke verdichting in de stationsomgeving. 
 
De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat 
Generaal Goederenvervoer. De inhoudelijke sturing van de opdracht gebeurde door de 
stuurgroep “Emplacement Venlo”. De daaronder fungerende projectgroep heeft als 
klankbordgroep voor de studie gefungeerd. 
De verkenningsstudie is uitgevoerd onder leiding van ProRail Capaciteitsplanning.  
 
 

1.1 Leeswijzer 
De rapportage is als volgt ingedeeld. 
In hoofdstuk 2 is weergegeven hoe de studie is aangepakt en wie daarbij betrokken zijn 
geweest. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de huidige omvang van de vervoerstromen en behandeld de 
verwachtingen voor de toekomst. Tevens wordt ingegaan op verschillen die er zijn met in het 
verleden uitgevoerde studies en worden verklaringen daarvoor gegeven. 
Het vierde hoofdstuk behandelt alternatieve mogelijkheden voor het afwikkelen van de 
vervoerstromen. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende hoofdstromen die er zijn. 
Hoofdstuk 5 gaat uitvoerig in op resultaten van de rekenexercities die in het kader van deze 
verkenning zijn gedaan. Uitgelegd wordt hoe de externe veiligheid berekend wordt en welke 
regelgeving daarvoor geldt. Voor de huidige en toekomstige situaties wordt het externe 
veiligheidsrisico in beeld gebracht. 
Hoofdstuk 6 trekt conclusies en geeft aanbevelingen. 
Tot slot zijn als bijlage nog een aantal toelichtende bijdragen opgenomen.  
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2 De studie 

2.1 Context van de studie 
De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het 
veiligheidsrisico van het goederenemplacement Venlo te verlagen. Dat heeft ook geleid tot 
concrete maatregelen die de veiligheid van het emplacement hebben vergroot. Zo wordt er in 
Venlo niet meer gestoten1 met goederenwagens. Tevens zijn er de laatste jaren in het kader 
van PAGE2 maatregelen genomen die onder andere het aanrijdrisico van treinen op het 
emplacement nog verder terugbrengt. Daarnaast is ook het behandelen van wagens beladen 
met chloor beëindigd, als gevolg van het sluiten van de Solvay fabriek te Herten. Hoewel deze 
maatregel niet ten behoeve van de Venlose problematiek is genomen, heeft deze toch een 
positieve uitwerking op de veiligheid rond het emplacement gehad. Toch is dit alles nog niet 
voldoende gebleken om de externe veiligheid op een voor de toekomst aanvaardbaar niveau te 
brengen. Daarom blijft er onderzoek nodig naar mogelijkheden naar het verder verhogen van 
de veiligheid ter plaatse. 
Deze verkenningsstudie is een vervolg op de, in 2002/03, uitgevoerde studie naar de 
technische en financiële haalbaarheid van de uitplaatsing van het goederenemplacement 
Venlo naar Trade Port Noord. ProRail heeft daarover een technische deelrapportage 
uitgebracht “Uitplaatsing van het goederenemplacement Venlo naar Trade Port Noord”3.  
De studie naar de haalbaarheid van uitplaatsing van het goederenemplacement Venlo kwam 
voort uit een intentieverklaring die daartoe opgesteld was. Hierbij waren betrokken de Minister 
van Verkeer en Waterstaat, mede namens de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg en 
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo. De intentieverklaring 
had als hoofddoel “het verbeteren van de externe veiligheid van het spoorgoederenvervoer en 
het verbeteren van de stedelijke kwaliteit van Venlo”. 
De studie “Uitplaatsing goederenemplacement Venlo naar Trade Port Noord” was zoals 
gezegd uitsluitend gericht op het technisch beoordelen van uitplaatsing van het 
Goederenemplacement Venlo naar de locatie Trade Port Noord en kende geen onderzoek 
naar andere locaties of naar andere oplossingen om de externe veiligheidsproblematiek op te 
lossen. Ook het vaststellen van de omvang van het externe veiligheidsrisico, van de bestaande 
situatie, maakte geen deel uit van de haalbaarheidsstudie.  
De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn neergelegd in een beslisdocument “Uitplaatsing 
Emplacement Venlo” dat is opgesteld door de stuurgroep Venlo. Eén van de aanbevelingen in 
het beslisdocument is het uitvoeren van een vervolgstudie naar mogelijke alternatieven. Na 
afweging van de voordelen en nadelen van de uitplaatsing naar Trade Port Noord heeft de 
Rijksoverheid aangegeven het te vroeg te vinden om een besluit daartoe te nemen. In plaats 
daarvan heeft de Minister van VROM aan de Tweede Kamer toegezegd nog alternatieven te 
onderzoeken die mogelijk tegen geringere kosten, sneller tot verlaging van de risico’s kunnen 
leiden4.  
Het hoofddoel van de vervolgstudie is derhalve het zoeken van maatregelen die de externe 
veiligheidsproblematiek in Venlo oplossen, sneller en tegen geringere kosten dan het geval is 
bij uitplaatsen van het emplacement Venlo naar de locatie Trade Port Noord.  
De opdracht voor het uitvoeren van deze verkenningsstudie is door het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, Directoraat Generaal voor het Goederenvervoer aan ProRail verstrekt. 
                                                   
1 Bij stoten wordt het samenstellen van treinen, of rangeren met treindelen, uitgevoerd door 
met een locomotief tegen de wagens of treindelen te botsen. Op deze wijze worden de wagens 
op de juiste plaats gezet. 
2 Plan van Aanpak Goederen Emplacementen 
3 Railinfrabeheer, 12 februari 2003, kenmerk 22/Venlo/2002-001, versie 3,0 
4 Kamerstuk 27 628, nr. 9, Tweede Kamer 2002-2003 
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2.2 Opzet van de studie 
Om de veiligheidsproblematiek in Venlo in kaart te brengen en een goed zicht te krijgen op de 
wijze waarop deze opgelost kan worden, zijn er in de verkenningsstudie een aantal zaken 
onderzocht. 
Om te beginnen is het van belang te weten wat de aard en omvang van de externe 
veiligheidsproblematiek in Venlo is.  
Voor wat betreft de aard van de problemen is het van belang inzicht te hebben in de processen 
die op het goederenemplacement aldaar plaatsvinden en de wijze waarop die worden 
uitgevoerd.  
Als het gaat om de omvang van de problemen is het nodig inzicht te hebben in de aantallen 
wagens met gevaarlijke stoffen die worden behandeld op het emplacement, nu en in de 
toekomst en de herkomst/bestemming van die wagens. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt naar een drietal stromen.  

• Kijfhoek – Venlo – Duitsland vv 
• Sloe – Venlo – Duitsland vv 
• Zuid Limburg – Venlo – Duitsland vv 

Tevens is de omvang van de goederenstromen in 2001 bepaald, het laatste jaar waarvan 
tijdens de studie de realisatiegegevens beschikbaar waren. Daarnaast zijn de laatst bekende 
inzichten met betrekking tot de prognoses voor het Vervoer Gevaarlijke Stoffen gebruikt. Deze 
geven de totaal te faciliteren stroom voor de langere termijn aan, zonder dat daaraan een 
specifiek jaar gekoppeld is. 
Met behulp van die inzichten is door bureau SAVE een Quantitatieve Risico Analyse (QRA) 
uitgevoerd. Die analyse geeft inzicht in de omvang van het veiligheidsprobleem nu en in de 
toekomst, en geeft inzicht tot welke beperking van de problemen een andere behandeling van 
de vervoerstromen kan leiden. 
 
Om de aantallen in Venlo te behandelen wagens te bepalen is hieronder een matrix 
opgenomen. Die komt in de rapportage nog een aantal malen terug. Daarin wordt gekeken 
naar de verschillende goederenstromen die door Venlo vervoerd worden. Kijkend naar de 
herkomst van de stromen is vast te stellen in hoeverre een andere behandelingswijze van die 
stroom effect zal hebben op het proces in Venlo.  
Voor de stroom uit Zuid Limburg, stel de omvang op X wagens, zijn er vele alternatieven die 
ertoe leiden dat die stroom niet meer via Venlo wordt afgewikkeld. Indien de stroom wel via 
Venlo gaat is het mogelijk dat er kopgemaakt (huidige situatie) of doorgereden wordt op het 
emplacement, hetgeen dan één of tweemaal kan optreden. Dit laatste bijvoorbeeld bij de in de 
haalbaarheidsstudie onderzochte Trade Port Noord oplossing. Het resultaat voor Venlo van de 
verschillende alternatieven is in de kolommen van onderstaande matrix weergegeven. 
Voor de stromen vanuit het westen, Sloe en Kijfhoek waarvoor de wagenaantallen even op 
respectievelijk Y en Z wagens worden gesteld, die nu via Venlo naar Duitsland gaan, is het 
denkbaar dat die via een andere route die niet langs Venlo gaat, naar Duitsland worden 
vervoerd. Indien Venlo nog wel onderdeel van de route blijft uitmaken is het mogelijk door te 
rijden zonder locwisselen in Venlo of de treinen op het emplacement te blijven behandelen. Dat 
is de invalshoek van de rijen in onderstaande matrix.  
 
Per kruisend vak in de matrix is een combinatie van effecten weergegeven. In het gele deel 
van het vak staat het aantal wagens dat via het emplacement rijdt en daar wordt behandeld, in 
het groene gedeelte het aantal wagens dat doorrijdt. 
Als voorbeeld de situatie waarin de stroom in de relatie Zuid-Limburg - Duitsland wordt 
behandeld zoals vandaag de dag, en de stroom Duitsland – West Nederland met multisysteem 
locomotieven wordt gereden, zodat die stroom doorgaand in Venlo kan worden gereden. Dit 
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leidt tot de vet aangegeven combinatie (Sloe, Y+Z wagens doorrijdend) en op het 
emplacement worden behandeld (Zuid Limburg, X wagens kopmakend).  
De zoekrichtingen die tot deze effecten leiden worden verderop in het rapport nader toegelicht 
en uitgewerkt. 
 
  Stroom vanuit Zuid Limburg (stel X wagens) 
  Afwezig Kopmaken Doorrijden 2x doorrijden 

Locwisselen Y+Z - X+Y+Z - Y+Z X Y+Z 2X 

Doorrijden - Y+Z X Y+Z - X+Y+Z - 2X+Y+Z 

Stromen vanuit 
Sloe en Kijfhoek 
(Stel Y+Z wagens) Afwezig - - X  - X - 2X 

Tabel 2.1 Mogelijke effecten in Venlo op het aantal wagens bij alternatieven voor de 
vervoerstromen 
 

Op basis van gerealiseerde stroom of prognose kan voor elke combinatie van maatregelen 
vervolgens worden vastgesteld welke aantallen wagens in Venlo doorrijden en/of worden 
behandeld. Natuurlijk kunnen maatregelen ook voor slechts een deel van de wagens worden 
genomen, maar uit de uitkomsten van de QRA moet blijken wat goede oplossingen zijn. De 
resultaten van de risico analyse geven inzicht in hoeverre daarmee het probleem voor Venlo 
voor wat betreft de externe veiligheid is opgelost. Dit zowel voor het emplacementair risico als 
voor het doorgaand risico. In hoofdstuk 5 wordt het onderscheid hiertussen uitgelegd. Daarmee 
is duidelijk voor elke oplossing of combinatie van oplossingen wat de bijdrage aan het 
veiligheidsprobleem kan zijn. 
Het is gelukt om in korte tijd, gelijktijdig met het uitvoeren van een QRA, voor de verschillende 
deelstromen alternatieve afwikkelingscenario’s globaal te beoordelen. Daarmee is 
geaccepteerd dat er misschien teveel wordt uitgezocht, omdat achteraf een zoekrichting niet 
een bijdrage aan het oplossen van probleem blijkt te kunnen geven. Maar de doorlooptijd van 
de verkenning is daarmee gebracht op de gewenste beperkte lengte. Dit mede in verband met 
de toezeggingen die de Ministers van VROM en V&W daarover in overleg met de Tweede 
Kamer hebben gedaan. 
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2.3 Spelers in het spel en hun rol 
Zoals in de inleiding reeds vermeld is de studie uitgevoerd onder inhoudelijke sturing van de 
stuurgroep “Emplacement Venlo”. De daaronder fungerende projectgroep heeft als 
klankbordgroep voor de studie gefungeerd. 
De verkenningsstudie is uitgevoerd door een werkgroep onder leiding van ProRail 
Capaciteitsplanning.  
 
De samenstelling van de verschillende groepen staat hieronder vermeld. 
 
 
Samenstelling Stuurgroep “Emplacement Venlo” 
De heren Teders (vz)  en Hanraets (secr): Rijkswaterstaat Directie Limburg 
De heren Freij en Stelder: Gemeente Venlo 
De heer Vestjens: Provincie Limburg 
De heer van Heijst: Ministerie VenW 
De heer Maas: Ministerie VROM 
De heer Looyestijn: Ministerie EZ 
Mevrouw van Stam: Prorail 
 
 
Samenstelling Projectgroep “Emplacement Venlo” 
De heren Hanraets (vz)  en Lavell: (secr): Rijkswaterstaat Directie Limburg 
De heer Holtus: Gemeente Venlo 
De heren Roufs en Wensveen: Provincie Limburg 
De heer Smit: Ministerie VenW 
Mevrouw Smith en de heer van der Veen: Ministerie VROM 
De heer Looyestijn: Ministerie EZ 
De heer Praagman: Prorail 
  
 
Samenstelling Werkgroep “Emplacement Venlo” 
Mevrouw Schotsman (projectsecretaris) ProRail Capaciteitsplanning 
en de heren: 
Praagman (projectmanager) ProRail Capaciteitsplanning 
Janssen (infrastructuur) ProRail Capaciteitsplanning 
Van der Moolen (milieu) ProRail Capaciteitstoedeling 
Runderkamp (vervoerprognoses) ProRail Capaciteitsplanning 
 
 
De werkgroep is ondersteund door Ingenieursbureau Oranjewoud bij het verkrijgen van 
voldoende informatie over de processen op het emplacement Venlo. 
Daarnaast is door bureau SAVE de QRA voor Venlo uitgevoerd. 
 
Gegevens over de kosten die gemoeid zijn met de beschreven infrastructuurmaatregelen zijn 
geleverd door ProRail Projectencentrum. 
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3 De bestaande stromen met hun prognoses  

In het verleden zijn diverse studies uitgevoerd die betrekking hebben op of raakvlakken hebben 
met het emplacement Venlo. Daarbij zijn voor gemaakte berekeningen verschillende 
treinaantallen en wagenaantallen gehanteerd. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het doel 
waarvoor studies zijn uitgevoerd. Werkelijke aantallen of prognoses die worden gehanteerd of 
aantallen die indien ze mochten optreden gefaciliteerd moeten kunnen worden. Deze 
verschillen kunnen een verwarrende uitwerking hebben op het interpreteren van de 
problematiek op het emplacement. In dit hoofdstuk worden de bronnen en interpretaties uit het 
verleden herleid en aangevuld met actuele inzichten.  
 
De berekeningen uit het verleden zijn terug te voeren tot de volgende bronnen: 

• “Plan van Aanpak Goederen Emplacementen” (PAGE) 
• Transport In Balans prognose (TIB) 
• Prognoses Vervoer Gevaarlijke Stoffen (VGS) 

In bijlage 2  wordt hierop verder ingegaan. 
Daarnaast wordt op basis van de laatst bekende realisatiecijfers de huidige omvang van de 
stromen bepaald. Deze zijn gebruikt voor het maken van berekeningen voor de huidige situatie 
en daarmee dus het vaststellen van de huidige omvang van het probleem. 
 
 

3.1 Realisatie cijfers 
In onderstaande tabel 3.1 zijn de realisatie cijfers voor 2001 van het vervoer gevaarlijke stoffen 
in relatie met Venlo opgenomen. 
Deze tabel is opgesteld door ProRail op basis van opgaven van vervoerders en verladers.  
 

relatie Wagenaantallen per Stofcategorie  
  A B2 B3 C3 D3 D4 
Sloe - Venlo vv 3.500 0 0 0 0 0
Kijfhoek - Venlo vv 2.350 350 0 7.000 100 550
Zuid-Limburg - Venlo vv 3.730 1.000 0 450 1200 250
Tabel 3.1 Omvang vervoerstromen gevaarlijke stoffen afgewikkeld in Venlo in 2001 
 
A   = Brandbaar gas  

B2 = Toxisch Gas 

B3 = Zeer Toxisch Gas  

C3 = Brandbare Vloeistof 

D3 = Toxische Vloeistof  

D4 = Zeer Toxische Vloeistof  
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3.2 Prognose voor de gevaarlijke stoffenstroom via Venlo 
In bijlage 2 is de vervoerprognose voor de lange termijn terug te vinden. Hieronder staat die in 
vergelijkbare vorm als tabel 3.1 weergegeven. 
 

relatie Stofcategorie 
  A B2 B3 C3 D3 D4 
Sloe - Venlo vv 6.000 0 0 0 0 0
Kijfhoek - Venlo vv 0 0 0 0 0 0
Zuid-Limburg - Venlo vv 5.900 300 0 900 1.400 650
Tabel 3.2 Toekomstig verwachte omvang vervoerstromen gevaarlijke stoffen in Venlo 
 
Deze aantallen zijn de basis voor de risicoanalyse voor de lange termijn. Deze omvang is te 
beschouwen als een “plafond”  voor de toekomst en niet gebonden aan een toekomstig jaartal. 
 
 

3.3 De verschillende goederenstromen en hun bestemming 
Uit in het verleden uitgevoerde risico analyses in Venlo is bekend dat de overschrijding van het 
groepsrisico in Venlo veroorzaakt wordt door het behandelen van treinen/wagens beladen met 
brandbare gassen. In de volgende paragraaf wordt daarom voor het brandbare gas, 
aangegeven wat de belangrijkste herkomsten en bestemmingen zijn. Aan het eind van dit 
hoofdstuk wordt de in hoofdstuk 2 gepresenteerde matrix ten behoeve van de risico analyse 
nogmaals opgenomen met daarin de toekomstcijfers verwerkt. 
 
Rotterdam – Duitsland 
In de huidige situatie wordt deze stroom voornamelijk via Venlo naar Duitsland vervoerd. De 
verwachting is dat deze stroom in de toekomst niet groter zal zijn dan 3.000 wagens op 
jaarbasis. Na het gereed komen van de Betuweroute, december 2006, is de verwachting dat 
deze stroom via die route zal worden afgewikkeld. De route is korter en geeft een snellere 
verbinding naar Duitsland. Duitsland kent geen beperkingen in de doorvoer van gevaarlijke 
stoffen. In de prognose met toekomstig verwachte wagenaantallen in Venlo komt deze stroom 
dan ook niet terug. 
 
Sloe – Duitsland 
Op dit moment wordt deze stroom vrijwel volledig via Venlo naar Duitsland vervoerd. Na het 
gereed komen van de Betuweroute is de prognose dat ca. 60% via Venlo en de overige 40% 
via ’s-Hertogenbosch en de Betuweroute wordt verwerkt. Deze verdeling is afhankelijk van de 
bestemmingen in Duitsland. Voor Zuid Duitsland gaat het vervoer via Venlo, en voor Noord en 
Oost Duitsland via Emmerich. Voor Venlo betekent dit in deze studie ca 6.000 wagens 
brandbaar gas op deze relatie.  
 
Zuid Limburg – Duitsland 
De belangrijkste relatie vanuit Zuid Limburg, voor de stroom gevaarlijke stoffen, is die met 
Duitsland. Deze stroom gaat vrijwel volledig via Venlo de grens over. Slechts een klein aandeel 
van het totaal heeft als bestemming België of verder naar het zuiden en gaat bij Eijsden de 
grens over. In het totaal gaat dit over een aantal wagens brandbaar gas dat rond 5.900 wagens 
ligt. 
Dit leidt tot de volgende prognose voor het aantal wagens brandbaar gas dat via Venlo 
vervoerd zal worden in de toekomst. Hierbij wordt weer de matrix uit hoofdstuk 2 gevuld. Alleen 
is er rekening mee gehouden dat de huidige stroom vanuit Kijfhoek via de Betuweroute 
afgevoerd zal worden. 
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  Stroom BG vanuit Zuid Limburg (4.750+1.150 wagens) 
  Afwezig Kopmaken Doorrijden 2x doorrijden 

Locwisselen 6.000 - 11.900 - 6.000 5.900 6.000 11.800 

Doorrijden - 6.000 5.900 6.000 - 11.900 - 17.800 

Stroom BG 
vanuit Sloe  
(6.000) Afwezig - - 5.900  - 5.900 - 11.800 

Tabel 3.3 Effect op aantallen wagens Brandbaar Gas in Venlo bij diverse alternatieven 
 

In de gele kolommen staat het aantal wagens dat via het emplacement rijdt en daar wordt 
behandeld. 
In de groene kolommen het aantal wagens dat doorrijdt. 
 
Voor de uit te voeren QRA zijn dit de onderscheiden aannames voor het vervoer van 
brandbaar gas via Venlo. Voor de overige stofcategorieën worden de gegevens aangehouden 
uit de tabellen 3.1 en 3.2. 
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4 Zoekrichtingen 

Ook het beschrijven van de zoekrichtingen die tot vermindering van de externe 
veiligheidsproblemen in Venlo moeten leiden gebeurt aan de hand van de in hoofdstuk 2 
gepresenteerde matrix. 
Daarbij zijn de volgende principes gehanteerd voor het vaststellen van zoekrichtingen om het 
veiligheidsrisico in Venlo omlaag te brengen. 

• Proberen de vervoersstroom niet door Venlo af te wikkelen 
• De vervoerstroom wel door Venlo afwikkelen maar daar niet behandelen op het 

goederenemplacement 
• Vervoerstroom blijven behandelen op emplacement Venlo 

Dit leidt tot de volgende resultaten voor de verschillende onderkende stromen. 
 
 

4.1 Rotterdam -Venlo - Duitsland 
Er wordt uitgegaan van de situatie waarbij na ingebruikname van de Betuweroute deze stroom 
geheel afgehandeld wordt via de Betuweroute en derhalve uit Venlo verdwijnt. De afspraken 
die zijn gemaakt met Duitsland over het vervoer via de Betuweroute werpen geen 
belemmeringen op om de vervoerstroom via deze route af te wikkelen. 
Dat betekent dat er een mogelijkheid moet zijn om aanvragen van vervoerders om vanuit het 
Rotterdamse toch via Brabantroute en Venlo te rijden af te wijzen. Er is momenteel overigens 
geen wettelijk instrumentarium voorhanden om bij het toedelen van capaciteit vervoerders te 
verwijzen naar de Betuweroute.  
Daarom is bij de QRA wel een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor het geval de aanname 
onjuist blijkt te zijn. Inzichtelijk wordt gemaakt of dit dan kan leiden tot een (verdere ) 
overschrijding van de oriënterende waarde voor het GR in Venlo. 
 
 

4.2 Sloe -Venlo - Duitsland 
De vervoerstroom Sloe – Venlo - Duitsland bestaat vrijwel in zijn geheel uit het transport van 
LPG. Door de rijksoverheid wordt op dit moment de Ketenstudie LPG uitgevoerd. In deze 
ketenstudie wordt op een zeer breed maatschappelijk niveau gestudeerd op alternatieven voor 
het vervoer van brandbare gassen. Er is in de stuurgroep “Emplacement Venlo” afgesproken 
om in deze verkenningsstudie alternatieven voor de relatie Sloe – Venlo – Duitsland niet te 
onderzoeken. Dit gebeurt waar nodig in de ketenstudie. Er wordt wel rekening gehouden met 
de mogelijke uitkomsten van de ketenstudie, namelijk:  

• De vervoerstroom brandbaar gas vanuit Sloe verdwijnt van de Brabantroute en doet 
derhalve Venlo niet meer aan 

• De vervoerstroom blijft over de Brabantroute en door Venlo rijden, in dit geval zijn er 
twee mogelijkheden. 
• Er moet van locomotief worden gewisseld in Venlo. 
• De treinen rijden door te Venlo. In dit geval moet gebruik worden gemaakt van 

multisysteem/multicourante locomotieven. 
In de matrix in hoofdstuk 2 is dan ook met deze mogelijkheden rekening gehouden. De LPG 
ketenstudie zal uitsluitsel moeten geven over welke situatie op zal gaan treden. 
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4.3 Zuid Limburg (DSM) – Venlo - Duitsland 
In de matrix van hoofdstuk 2 is al aangegeven dat voor deze stroom in Venlo een viertal 
mogelijkheden is te onderkennen. 
 

1. De stroom blijft kop maken in Venlo  
2. De stroom komt niet meer in Venlo 
3. De stroom rijdt éénmaal door in Venlo 
4. De stroom rijdt tweemaal door in Venlo 

 
Voor elk van deze vier mogelijkheden wordt in bijlage 3 beschreven welke afwikkeling van de 
vervoerstroom kan leiden tot het optreden van één van deze mogelijkheden in Venlo. Er wordt 
voor die maatregelen een vergelijking gemaakt tussen reisafstand, reistijd en kosten voor de 
vervoerder. Deze opgenomen waarden gelden overigens voor wagens brandbaar gas in de 
relatie Geleen  – Duisburg. Dit omdat deze stof en deze relatie representatief en dominant zijn 
voor wat betreft de externe veiligheidsproblematiek te Venlo en derhalve alternatief 
afgewikkeld zou moeten worden. 
 
Voor de berekening van de reistijd in de verschillende alternatieven  is uitgegaan van een 
gemiddelde snelheid van 80 km/h. Voor het kop maken van treinen is standaard 30 minuten 
gerekend. 
Voor de berekening van de kosten is uitgegaan van: 
Kosten per ton per uur = € 0,8021 
Kosten per ton per km = € 0,0150 
Wagenlading = 50 ton 
Deze kosten zijn gebaseerd op gegevens uit het rapport “Factorkosten van het 
Goederenvervoer: Een analyse van de ontwikkeling in de tijd”5.  
Daarnaast worden de kosten in beeld gebracht voor eventueel te bouwen infrastructuur. 
Om de alternatieven in een kader te plaatsen en te visualiseren wordt verwezen naar bijlage 1 
waar schematisch één en ander is weergegeven. 
 
Voor de onderlinge vergelijking van de in de bijlage behandelde varianten zijn deze hieronder 
kort opgesomd en zijn de belangrijkste gegevens samengevat in onderstaande tabel 
 
Het betreft de volgende onderzochte varianten 

Variant 1: Herroutering via Sittard – Herzogenrath 
Variant 2: Herroutering via Susteren - Herzogenrath 
Variant 3: Herroutering via Krawinkel – Visé 
Variant 4: Herroutering via Eindhoven en Betuweroute 
Variant 5: Herroutering via Kijfhoek en Betuweroute 
Variant 6: Herroutering via Maaslijn en nieuw te bouwen boog naar Kaldenkirchen 
Variant 7: Emplacement Kaldenkirchen 
Variant 8: Propeen Buisleiding Netwerk 
Variant 9: Herroutering via Eindhoven en Venlo 
Variant 10: Herroutering via Trade Port Noord en Noordelijke omleiding 
Variant 11: Herroutering via Blerick 
Variant 12: Herroutering via Trade Port Noord 

 

                                                   
5 NEA Transportonderzoek en –opleiding, Kenmerk R20030012/59060000/mkl/ljo d.d. maart 
2003 
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Variant Afstand Reistijd Exploitatiekosten Infrakosten6 Inzet 

Multisysteemloc’s 
Opbreken 
Venlo 

Huidig 115 km 146 min € 1.103.000 beperkt Nee Nee 
Variant 1 129 km 157 min € 1.210.000 beperkt Ja Nee 
Variant 2 142 km 167 min € 1.309.000 beperkt Ja Nee 
Variant 3 184 km 168 min € 1.502.000 beperkt Ja Nee 
Variant 4 261 km 196 min € 1.961.000 beperkt Ja Nee 
Variant 5 355 km 297 min  € 2.789.000 beperkt Ja Nee 
Variant 6 115 km 116 min € 983.000 Ja Ja Nee 
Variant 7 115 km 146 min € 1.103.000 Ja Nee Nee 
Variant 8 115 km 146 min € 882.000 beperkt Nee Nee 
Variant 9 196 km 207 min € 1.712.000 beperkt Ja Nee 
Variant 10 129 km 127 min € 1.090.000 Ja Nee Ja 
Variant 11 118 km 149 min € 1.129.000 Ja Ja Ja 
Variant 12 129 km 157 min € 1.210.000 Ja Nee Ja 
Tabel 4.1 Onderlinge vergelijking van de varianten voor alternatieve afwikkeling van de 

brandbare gassen stroom uit Zuid-Limburg 
 
In de laatste twee kolommen is terug te vinden of de maatregelen die bij de verschillende 
varianten worden genomen leiden tot de noodzaak van het inzetten van multisysteem 
locomotieven en de mogelijkheid geven het goederenemplacement Venlo op te breken. 
 
Niet onderzochte alternatieven 
Een aantal tijdens de studie door projectgroep of stuurgroep genoemde alternatieven zijn niet 
onderzocht. Hieronder wordt aangegeven wat daarvoor de motivatie is.  
 
Emplacement Venlo. 
Er is overwogen om het emplacement Venlo op te splitsen in drie dedicated 
deelemplacementen. Eén voor het reizigersverkeer (huidige situatie). Eén voor het behandelen 
van goederentreinen waarin wagens met gevaarlijke stoffen worden vervoerd en één voor de 
overige goederentreinen. Dit betekent dat ook de rangeerprocessen gescheiden worden 
gehouden en daarmee het botsrisico wordt verkleind. Omdat deze splitsing in de QRA een 
verwaarloosbaar effect heeft is het onderzoeken van het splitsen van het emplacement 
achterwege gebleven. Het effect is verwaarloosbaar omdat op het emplacement het scenario 
intrinsiek falen van de wagens het meest bijdraagt aan het risico. Dit scenario wordt door 
aanpassingen aan de infra niet meer beïnvloed. Dat betekent dat het uitvoeren van extra 
maatregelen aan de infrastructuur niet meer tot significante wijziging van het risico leidt. 
Daarom is deze variant niet verder onderzocht. 
 
Herroutering via Maaslijn – CUP – Betuweroute. 
Deze route is niet onderzocht vanwege de beperkte capaciteit van het enkelsporige baanvak 
Blerick – Nijmegen. Bovendien moet in dit geval worden kopgemaakt in CUP (Valburg), 
waardoor een routering via Eindhoven - Den Bosch veel meer voor de hand ligt. 
 
Uitplaatsing naar een nieuw te bouwen emplacement tussen Venlo en Kaldenkirchen. 
Deze optie is technisch niet inpasbaar vanwege de helling tussen Venlo en Kaldenkirchen.

                                                   
6 Zie bijlage 3 waar de kosten per variant worden benoemd 
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5 Risico inventarisatie en berekeningen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de QRA die is uitgevoerd voor Venlo. De integrale 
rapportage van bureau SAVE is als bijlage 7 bij deze rapportage gevoegd. In dit hoofdstuk 
worden de belangrijkste uitkomsten besproken. 
Voor het begrip van de materie is bovendien in bijlage 4 nog een toelichting te vinden op zaken 
die bij een QRA een rol spelen.  
De relevante ongevalscenario’s worden genoemd in bijlage 2 van de QRA die is opgesteld ten 
behoeve van dit rapport. 
 
 

5.1 Risicosituatie Venlo 
In 2001 is voor het emplacement Venlo een QRA7 uitgevoerd. Daaruit blijkt dat na uitvoering 
van de PAGE maatregelen en het doorvoeren van procesaanpassingen het PR volledig 
gesaneerd is, maar dat er nog een overschrijding van de oriënterende waarde van het 
groepsrisico resteert. 
Inmiddels zijn in het kader van PAGE de maatregelen aan de infrastructuur uitgevoerd, zijn 
nieuwe vervoerders toegetreden, hebben locomotieven8 die geschikt zijn voor meerdere 
beveiligingssystemen en bovenleidingspanningen hun intrede gemaakt en volgen 
goederenstromen andere routes. 
 
In 2002 is in het kader van de studie naar Trade Port Noord voor het station Venlo eveneens 
een risicoanalyse middels IPO-RBM opgesteld9. Hoewel de instroom van 
meersyssteemlocomotieven in 2002 nog beperkt was tot een enkele trein, is met deze analyse 
onderzocht wat het risico voor de omgeving als gevolg van het doorgaande transport van 
gevaarlijke stoffen per trein zou bedragen als de gevaarlijke stoffen die per spoor worden 
vervoerd zouden doorrijden. Inmiddels zijn nieuwe gegevens verzameld over de routes die de 
betrokken stofstromen volgen, de omvang van deze stromen en de inzichten over het vervoer 
van gevaarlijke stoffen via Venlo in de toekomst. 
 
Eén en ander heeft geleid tot het vaststellen van geactualiseerde uitgangspunten ten aanzien 
van de vervoerskant van het externe veiligheidrisico van het emplacement Venlo. 
 
Voor het berekenen van het groepsrisico is het van belang om de personendichtheden van het 
omgevingsgebied op een zo nauwkeurig mogelijke wijze in de berekeningen in te voeren. Hoe 
gedetailleerder de exacte personendichtheden per oppervlakte-eenheid, hoe doelmatiger de 
uitkomsten van de risicoanalyses kunnen worden toegepast in het besluitvormingstraject over 
te nemen maatregelen10. 

                                                   
7 april 2001, 010569-i24 ingenieurs/ adviesbureau SAVE 
8 Met de intrede van de zogenaamde meersysteemlocomotieven vervalt de noodzaak om aan 
de (systeem)grenzen van locomotief te wisselen. Hiermee kan een reductie van het risico 
worden bereikt indien treinen in plaats van via wisselpassages (botskansen) en wachttijd 
(intrinsiek falen) te halteren op emplacementen, in een zo recht mogelijke lijn kunnen 
doorrijden. In voorkomende gevallen leidt de inzet van meersysteemlocomotieven niet tot 
verschuivingen van het normkader als er sprake is van het wisselen van rijrichting van de trein 
waarbij alsnog rangeerhandelingen op emplacementen vereist zijn 
9 Simtech, Venlo/RA/0031 dd 20 november 2002 
10 een wenselijke werkwijze is een vakgrootte van 25 bij 25 meter, tot op een afstand van 300 
meter van het spoor 
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5.2 Het vervoersproces in de praktijk 
In de QRA van 2001 is aangenomen dat alle wagens uit gesloten treinen11 die zijn beladen met 
brandbare gassen zullen worden behandeld op de sporen 7 en 8. 
� de sporen 7 en 8 geven door hun ligging en verbindingen met de overige sporen een 

relatief lage kans op aanrijdingen, en ook door de beveiliging; 
� het opstellen van wagens beladen met brandbare gassen op de sporen 7 en 8 

voorkomt de kans op BLEVE12 door de aangelegde vloeistofkering tussen spoor 8 en 
de overige sporen 9 t/m 16 (wagens met brandbare vloeistoffen staan op de sporen 9 
t/m16) 

Uit gesprekken met Railverkeersleiding en de goederenvervoerders van treinen beladen met 
brandbare gassen blijkt dat: 

1. treinen beladen met brandbare gassen vanuit de richtingen Vlissingen Sloe-
haven en Lutterade DSM planmatig op de sporen 7 en 8 worden behandeld. 
Deze treinen krijgen daartoe in de planning het kenmerk “GAS” mee; 

2. treinen van- en naar Kijfhoek hebben geen kenmerking “GAS”. Het is derhalve 
niet met zekerheid te zeggen dat treinen beladen met brandbare gassen van- 
en naar Kijfhoek altijd op de sporen 7 en 8 zullen worden behandeld; 

3. in de QRA van 2001 zijn voor de bestaande situatie verblijftijden van 1,5 tot 3 
uur gehanteerd. Voor de toekomst situatie is daar gerekend met verblijfstijden 
van wagens op het emplacement van gemiddeld  0,5 uur. Dit laatste als gevolg 
van veronderstelde verbeteringen in de efficiency van het vervoerproces 

 
 

5.3 Uitgangspunten voor de berekening van de toekomstsituatie 
Op basis van de bestaande transportsituatie op het emplacement Venlo zijn in tranches 
diverse QRA’s gemaakt. De eerste tranche QRA’s resulteerden in de volgende inzichten: 

1. het vervoer van brandbare gassen is bepalend voor de overschrijding van de 
oriënterende waarde van het groepsrisico 

2. brandbare gassen in de relatie Zuid-Limburg – Duitsland kunnen worden 
onderscheiden in de brandbare gassen met een laag kookpunt (C3) en met een hoog 
kookpunt (C4). Onderling vergeleken leiden de brandbare gassen met een laag 
kookpunt tot een groter risico13 

3. BLEVE scenario’s zijn mogelijk aan de orde 
4. De uitvoering van het vervoersproces in de praktijk wijkt momenteel af van de 

scenario’s zoals die zijn gevolgd voor het opstellen van de QRA uit 2001 
5. Het aandeel brandbare gassen vanuit Zuid-Limburg dient te worden gemodelleerd via 

de route Roermond - Venlo in plaats van via de route Eindhoven - Venlo 
 
De uitgangspunten hebben geleid tot de volgende onderzoeksvragen. 

                                                   
11 in deze rapportage moet onder een gesloten trein worden verstaan een trein beladen met 
één stofcategorie lading. 
12 BLEVE: “Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion”; een explosie van een ketelwagen 
beladen met brandbaar gas nadat deze is “opgewarmd” door een “plasbrand” veroorzaakt  
door een brandbare vloeistof die als gevolg van lekkage onder deze ketelwagen is gelopen en 
is ontstoken. De ketelwagen wordt dan opgewarmd tot het punt dat de druk van het “kokende 
gas” de wand van de ketel doet bezwijken en dit gas in één keer tot ontbranding komt. 
13 de hier gebruikte termen C3 en C4 zijn wat verwarrend, gelet op de categorie indeling 
gevaarlijke stoffen waar de brandbare gassen in categorie A vallen. In chemische termen wordt 
bij brandbaar gas onderscheid gemaakt in C3 en C4 gas, hetgeen aanduidt hoeveel 
koolstofatomen in de gasmoleculen aanwezig zijn. Lezer: Wees hierop attent bij het lezen van 
het rapport. 
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1. wat is het effect van de afwijkingen in de praktijk op de aannames die zijn gevolgd voor 

het opstellen van de QRA van 2001? 
2. zijn er andere stoffen die in afwezigheid van brandbare gassen kunnen leiden tot een 

overschrijding van de oriënterende waarde van het GR? 
3. welke percentage C3 gassen maakt in 2010 deel uit van het totale vervoer van 

brandbare gassen? 
4. welke hoeveelheden brandbare gassen gaan nu (situatie 2001) van- en naar welke 

richtingen (interactiescenario’s aankomst- en vertrek op het emplacement) en tot welk 
kwantitatief risico leidt dit? 

5. hoe hebben de deel-vervoersscenario’s invloed op het kwantitatieve risico? 
 
De vragen 1 t/m 4 zijn met behulp van informatie van Railverkeersleiding, de spoorvervoerders 
en de marktpartijen (verladers) vastgesteld. Dat heeft er toe geleid dat vraag 5 verder kon 
worden uitgewerkt. 
 
 

5.4 Resultaten risicoberekeningen 
In tabellen 3.1 en 3.2 zijn de vervoersgegevens voor de huidige en toekomende situatie 
gegeven.  
 
Om het effect van het al dan niet behandelen van deze treinen op de sporen 7 en 8 (uitsluiten 
BLEVE door brand scenario) inzichtelijk te maken zijn twee QRA’s gemaakt op basis van: 

� de vervoerscijfers 2001; 
� de aanname dat brandbaar gas voor 20% in bonte14 en 80% in gesloten treinen wordt 

vervoerd; 
� een verblijfstijd van 2 uur. 

 
In grafiek QRA-fN-01 wordt de situatie voor het groepsrisico weergegeven waarbij de treinen 
van- en naar Kijfhoek beladen met brandbare gassen worden behandeld op de sporen 9-16, 
een situatie die gegeven de gesprekken met Railverkeersleiding en Railion medewerkers ter 
plaatse niet uit te sluiten is.  
Hier is te zien dat in deze situatie het groepsrisico fors wordt overschreden, de rode pijl geeft 
de fN-curve voor het totale risico aan. 
In grafiek QRA-PR-01 wordt het bijbehorende plaatsgebonden risico van het emplacement 
weergegeven dat behoort bij het proces waarbij treinen van- en naar Kijfhoek beladen met 
brandbare gassen op de sporen 9-16 worden behandeld. 
Ondanks het feit dat er rekening is gehouden met de aanpassingen die in het kader van PAGE 
zijn uitgevoerd blijkt hieruit dat in de huidige situatie de PR-norm wordt overschreden. Dit als 
gevolg van het feit dat de uitvoering van het proces die afwijkt van de vergunning aanvraag 
ertoe leidt dat ook het BLEVE door brand scenario moet worden meegenomen in de QRA. 
Railion is de vervoerder die de betreffende stroom vervoert. ProRail en Railion zijn hier reeds 
over in gesprek (zie bijlage 6). 
 
 
 

                                                   
14 Een bonte trein is samengesteld uit wagens met een verschillende lading. In Venlo gaat het 
niet om een combinatie van brandbare gassen en brandbare vloeistoffen. 
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QRA-fN-01 
 
Totaal volume 2001 
 
Kijfhoek behandeld op 
de sporen 9-16  
Sloe en Zuid-Limburg 
op sporen 7 en 8 
overschrijding met 
factor 16,2 (rode pijl) 
Bijdrage toxische 
stoffen is ondergeschikt 
(groene pijl) 

 QRA-PR-01 
 
Totaal volume 2001 
 
Kijfhoek behandeld op 
de sporen 9-16  
Sloe en Zuid-Limburg 
op sporen 7 en 8 
10-6 contour ligt over de 
bebouwing 

 
In grafiek QRA-fN-02 wordt de situatie voor het groepsrisico weergegeven als alle treinen 
beladen met brandbare gassen op de sporen 7 en 8 worden behandeld. De grafiek QRA-PR-
02 laat vervolgens zien dat in die situatie de 10-6 contour voor het PR binnen de inrichting ligt 
(zelfs niet meer berekend wordt). 
 

totaal 

dag 

nacht 

10-6 

10-7 

10-8 
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QRA-fN-02 
 
Totaal volume 2001 
 
Alle brandbare gassen 
behandeld op sporen 7 
en 8 
overschrijding met factor 
3,4 (rode pijl) 
Bijdrage toxische stoffen 
is ondergeschikt 
(groene pijl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QRA-PR-02 
 
Totaal volume 2001 
 
Alle brandbare gassen 
behandeld op sporen 7 
en 8 
Geen 10-6 contour te 
berekenen. 
Paars 10-7 contour en 
groen 10-8 contour 
 
 

 
Zowel uit QRA-fN-01 als uit QRA-fN-02 kan worden vastgesteld dat de brandbare gassen 
veruit dominant zijn bij het bepalen van het externe veiligheidsrisico. De overige (toxische) 
stoffen die op Venlo worden behandeld blijven ongeveer een factor 100 onder de oriënterende 
waarde. (groene pijlen). 
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BG 

toxisch 

10-8  

10-7 
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De deelstromen brandbare gassen en hun deelbijdrage tot het GR 
Om inzicht te krijgen in de bijdragen van de verschillende transportstromen zijn separate 
QRA’s opgesteld voor iedere relevante transportstroom. Het betreft hier de stromen Kijfhoek - 
Duitsland, Sloe - Duitsland en Zuid-Limburg - Duitsland. 
 

 

QRA-fN-03 
 
Kijfhoek volume 2001 
 
Behandeld op sporen 9-16 
overschrijding met factor 15,7 

 

QRA-fN-04 
 
Kijfhoek volume 2001 
 
Behandeld op sporen 7 en 8 
Geen overschrijding meer 
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QRA-fN-05 
 
Sloe volume 2001 
 
Behandeld op sporen 7 en 8  
overschrijding met factor 1,7 
 
 

 

QRA-fN-06 
 
Zuid-Limburg volume 2001 
 
Behandeld op sporen 7 en 8 
Blijft onder oriënterende 
waarde 
 
 
 

 
 
Het blijkt dat in de huidige situatie (QRA-fN-01 en QRA-PR-01) de stroom Kijfhoek bepalend is 
voor het risico. Indien deze stroom over de sporen 7 en 8 wordt afgewikkeld dan zijn de 
brandbare gassen Sloe en Kijfhoek samen bepalend voor de overschrijding van de 
oriënterende waarde. Voor deze stromen moet dus in elk geval een oplossing worden 

totaal 

nacht 

dag 

totaal 

C3 

C4 
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gevonden. Er is in de stroom Zuid-Limburg onderscheid gemaakt tussen 2 stromen C3 en C4. 
Dit wordt later toegelicht. 
 
 

5.5 Mogelijke combinaties na het gereedkomen van de BR (stroom Kijfhoek = nihil) 
Zoals in de voorgaande hoofdstukken toegelicht, is voor de lange termijn uitgegaan van een 
situatie waarbij de stroom Kijfhoek via de Betuweroute wordt afgewikkeld. Uit de berekeningen 
van 2001 blijkt dat ook voor de stroom uit Sloe een alternatief nodig is.  
In QRA-fN-07 wordt de grafiek getoond van het doorgaande risico als de stroom uit Sloe met 
multisysteem locomotieven wordt afgewikkeld via Venlo.  
 
De stroom van- en naar Zuid-Limburg speelt hierin geen rol omdat die emplacementair wordt 
afgewikkeld. In QRA-fN-08 is te zien dat het risico van het emplacementair behandelen van de 
stroom Zuid-Limburg niet tot overschrijding van de oriënterende waarde leidt.  
 

 

QRA- fN-07 
 
Sloe - Duitsland toekomst 
doorrijdend 
 
Doorgaand risico onder 
oriënterende waarde 
 
 

 
 
Als gevoeligheidsanalyse kan nog even de invloed van de stroom Kijfhoek in beschouwing 
worden genomen. Indien die stroom toch via Venlo blijft rijden, moet dat doorrijdend zijn 
gegeven de uitkomsten in 2001. Dat betekent dat het aantal wagens met 50% toeneemt. In 
QRA-fN-07 zou de totaal curve dan iets schuiven, maar niet substantieel veranderen. 
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5.6 De maximale invloed van de brandbare gassen binnen de vervoersstroom  
Zuid-Limburg – Duitsland (toekomstprognose) 
Ook in het geval van een maximale vervoersprognose van brandbare gassen binnen de 
vervoersstroom Zuid-Limburg – Venlo - Duitsland leidt deze stroom niet tot een overschrijding 
van de oriënterende waarde. Kijkend naar het veiligheidsrisico blijkt echter dat het onderscheid 
in de C3 en C4 gassen nog wel van belang is. Eén van de beschreven oplossingen in 
hoofdstuk 4 voor de stroom brandbaar gas uit Zuid-Limburg is een propeen buisleiding. De C3 
stroom is geschikt om daardoor te worden vervoerd. Hoewel deze stroom slechts 20% van de 
totale stroom brandbaar gas uitmaakt is deze wel bepalend voor het risicoprofiel van de stroom 
uit Zuid-Limburg. Indien tot de propeenleiding wordt besloten, hetgeen de verwachting is, dan 
resteert alleen het C4 gedeelte uit QRA-fN-08 (het groene gedeelte van de toekomstgrafiek), 
daaruit blijkt dat het risico dan circa een factor 10 onder de oriënterende waarde zit. 
 
 

 

QRA- fN-08 
 
Zuid-Limburg toekomstig 
volume 
 
Splitsing brandbaar gas in 
de chemische categorieën 
C3 en C4. Hieruit blijkt dat 
het verleggen van de 
stroom C3 door aanleg 
van een propeenleiding 
substantieel invloed heeft 
op het risicoprofiel in 
Venlo. (de groene lijn 
wordt dan de 
totaalcontoour) 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

 
Het hoofddoel van deze vervolgstudie is het zoeken van maatregelen die de externe 
veiligheidsproblematiek in Venlo oplossen, sneller en tegen geringere kosten dan het geval is 
bij uitplaatsen van het emplacement Venlo naar de locatie Trade Port Noord.  
Dat is in eerste instantie gebeurd door het huidige proces te analyseren en de huidige 
transportstromen in een QRA door te rekenen. Vervolgens is, rekening houdend met 
toekomstverwachtingen, gekeken naar verschillende scenario’s voor de lange termijn, en zijn 
ook daarvoor berekeningen gemaakt of afgeleid. 
Tevens is, door te kijken hoe het risico zich verhoudt tot norm voor PR en oriënterende waarde 
voor GR, inzicht ontstaan in de mogelijkheden die er zijn om tot stedelijke verdichting rondom 
het emplacement te komen. 
 
Op basis van de uitgangspunten zoals die in de voorgaande hoofdstukken zijn opgenomen en 
de resultaten die uit de daarop gebaseerde QRA zijn gekomen, komt ProRail tot de volgende 
conclusies en aanbevelingen. 
 
 

6.1 Conclusies 
Voor de overzichtelijkheid scheiden we de conclusies in een gedeelte voor de huidige situatie 
en een gedeelte voor de toekomstige situatie.  
Onder de huidige situatie wordt hier bedoeld de situatie zoals die zich in Venlo in de praktijk 
voordoet, zowel qua wagenaantallen als wijze waarop het proces wordt uitgevoerd. 
 
Huidige situatie 
1. In de huidige situatie wordt zowel de normwaarde voor het PR als de oriënterende waarde 

voor het GR overschreden. 
2. De overschrijding van het PR en GR wordt veroorzaakt door het feit dat treinen met 

brandbare gassen op de relatie Kijfhoek-Duitsland voor Railverkeersleiding als zodanig 
niet herkenbaar zijn. Daardoor worden deze treinen in Venlo op de sporen 7-16 behandeld, 
wat een scenario BLEVE door brand mogelijk maakt. Deze behandeling van de treinen op 
de sporen 9-16 wijkt af van de procesbeschrijving in de vergunningaanvraag.  

3. Uit de berekeningen blijkt dat aan de norm voor het PR wordt voldaan als ook de stroom 
brandbaar gas op de relatie Kijfhoek-Duitsland wordt behandeld op de sporen 7 en 8.  

4. De brandbare gassen zijn dominant als het gaat om het overschrijden van de oriënterende 
waarde voor het groepsrisico in Venlo. Dat betekent dat het zoeken van een oplossing 
voor de vervoerstroom brandbare gassen voldoende is om het externe veiligheidsprobleem 
op te lossen. 

5. Het risico verbonden aan het behandelen van de brandbare gassen uit Zuid-Limburg op 
het emplacement Venlo blijft ver onder de oriënterende waarde. 

6. Indien de brandbare gassen op de relaties Sloe-Duitsland en Kijfhoek-Duitsland in Venlo 
locwisselen op de sporen 7 en 8 leidt dit nog steeds tot een overschrijding van de 
oriënterende waarde van het GR. 

7. Het oplossen van het externe veiligheidsprobleem in Venlo moet worden gezocht in een 
andere behandeling van de stroom brandbaar gas op de relaties Sloe-Duitsland en Kijfhoek–
Duitsland.  
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Toekomstige situatie 
8. Het afwikkelen van de stroom brandbaar gas op de relatie Kijfhoek-Duitsland via de 

Betuweroute, na openstellen van deze route, heeft een substantiële vermindering van de 
overschrijding van de oriënterende waarde van het GR tot gevolg. 

9. Indien uitgegaan wordt van het via de Betuweroute afwikkelen van de stroom Kijfhoek – 
Duitsland, het kopmaken op het emplacement van de stroom Zuid Limburg - Duitsland en 
het in Venlo doorrijden van de vervoerstroom Sloe - Duitsland zonder locwisselen, dan 
wordt voor het doorgaande transport de oriënterende waarde voor het GR niet 
overschreden. 

10. Het emplacementair behandelen van de vervoerstroom uit Zuid-Limburg geeft een waarde 
voor het GR die ver onder de oriënterende waarde ligt. 

11. Het transporteren van propeen vanuit Geleen naar Duitsland via een buisleiding leidt tot 
een verdere substantiële verlaging van het emplacementair GR in Venlo. Hierdoor zal de 
waarde van het GR nog verder onder de oriënterende waarde komen. 

12. Als de uitkomst van de LPG ketenstudie er toe leidt dat de stroom Sloe-Duitsland niet meer 
via Venlo wordt vervoerd, kent Venlo geen overschrijding van de oriënterende waarde 
meer.  
Als de uitkomst van de studie is dat de stroom Sloe – Duitsland via Venlo afgewikkeld blijft, 
dan verlaagt de inzet van multisysteem locomotieven op deze relatie het externe 
veiligheidsrisico tot een waarde die onder de oriënterende waarde ligt. Dit geldt voor zowel 
het emplacementair risico, als het risico van het doorgaande transport. In de brief 
opgenomen in bijlage 6, geeft Railion aan om in die situatie ook over te gaan tot het 
inzetten van multisysteem locomotieven. 

13. Het blijkt mogelijk te zijn (zie voor de condities onder conclusie 9) de waarde van het GR 
voor het emplacement terug te brengen tot onder de oriënterende waarde, zonder dat dit 
leidt tot een overschrijding van de oriënterende waarde voor het GR van het doorgaande 
vervoer. Binnen de ruimte die de regelgeving open laat is er dan nog mogelijkheid tot 
stedelijke verdichting. Concrete plannen in die richting moeten doorgerekend worden om 
de exacte mogelijkheden te kunnen bepalen. Zonder dat er berekeningen zijn uitgevoerd 
heeft bureau SAVE aangegeven geen uitspraken te kunnen doen over de omvang van die 
stedelijke verdichting. 

14. Er is momenteel geen wettelijk instrumentarium voorhanden om bij het toedelen van 
capaciteit vervoerders vanuit Kijfhoek te verwijzen naar de Betuweroute. De Rijksoverheid 
heeft een rol bij het verzorgen van een dergelijk instrumentarium. 

 
 

6.2 Aanbevelingen 
1. Met de vervoerders moet een tijdpad worden afgesproken om tot inzet van 

multisysteemlocomotieven te komen indien een brandbare gassenstroom op de relaties 
Sloe-Duitsland en/of Kijfhoek-Duitsland blijft bestaan (zie ook bijlagen 5 en 6) 

2. Om te bepalen welke mogelijkheden tot stedelijke verdichting ontstaan moeten 
aanvullende berekeningen in een QRA worden uitgevoerd. Daarvoor moet de gemeente 
Venlo plannen kenbaar maken voor de inrichting van het gebied rond het emplacement. 

3. Er moet in het kader van de RVGS worden vastgelegd hoe een overschrijding van 
wagenaantallen brandbaar gas in Venlo wordt voorkomen. Concreet, hoe voorkom je dat 
de stroom die in de toekomst via de Betuweroute wordt gedacht, toch via de Brabantroute 
wordt afgewikkeld en dus in Venlo komt.  

4. Gebruik de uitkomst van de LPG ketenstudie voor besluitvorming over een tijdspad dat 
leidt tot een situatie waarin de oriënterende waarde voor het GR niet meer wordt 
overschreden als gevolg van de stroom Sloe - Duitsland. 
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5. Van betrokken overheden wordt gevraagd volop het aanleggen van een propeenleiding te 
ondersteunen. Dit leidt tot een verdere substantiële afname van het GR in Venlo. 

6. Laat ProRail en gemeente Venlo gezamenlijk zoeken naar de te volgen stappen in het 
traject van de milieuvergunning aanvraag. Een gewijzigde vergunningaanvraag van 
ProRail gebaseerd op het in de verkenning onderzochte risicoprofiel biedt perspectieven. 
Op deze wijze ontstaat na vergunningverlening door de gemeente Venlo een 
handhaafbare situatie die niet meer afhankelijk is van andere aanbevelingen. Het 
tijdsaspect van de verandering van het risicoprofiel vanuit de huidige situatie naar de 
gewenste situatie na ingebruikname Betuweroute kan hierin worden vastgelegd. 

7. Railverkeersleiding moet vooraf door vervoerders geïnformeerd zijn over het feit of in een 
trein brandbare gassen worden vervoerd. Dit geeft de mogelijkheid het proces af te 
wikkelen zoals in de vergunningaanvraag beschreven. ProRail is hierover al in gesprek 
met Railion. 

 
 

6.3 Aandachtspunten 
Als de bovenstaande aanbevelingen worden uitgevoerd leidt dit tot de veiligheidssituatie zoals 
in onderstaande tabel geschetst. 
 
jaar Achtereenvolgende maatregelen Effect PR en GR 
2003 geen PR: 

GR:  Oriënterende waarde overschreden 
met factor 16,2 

2003 Proces uitvoeren conform beschrijving 
in milieuvergunningaanvraag 

PR:  10-6 contour is niet meer aanwezig 
GR:  Oriënterende waarde nog 

overschreden met factor 3,4 
200615 Kijfhoek afwikkelen via Betuweroute PR:  10-6 contour binnen grenzen van het 

emplacement 
GR:  Oriënterende waarde (emplacement) 

nog overschreden met factor 3,4 
2006 Sloe afwikkelen met multisysteem 

locomotieven 
PR:  10-6 contour is niet meer aanwezig 
GR:  Blijft onder de oriënterende waarde, 

zowel emplacementair als doorgaand 
200616 Stroom C3 gassen via propeen 

buisleiding 
PR:  10-6 contour is niet meer aanwezig 
GR:  Blijft onder de oriënterende waarde, 

zowel emplacementair (nog verder) 
als doorgaand 

Tabel 6.1 Samenvattend overzicht van veiligheidssituatie na het nemen van maatregelen 
 
Aandachtspunt hierbij is dat de aanbevelingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Er spreekt uit de brief van Railion een positieve intentie om over te gaan tot het inzetten van 
multisysteem locomotieven. Een harde garantie biedt de brief daarvoor natuurlijk niet. 
Anderzijds is het zo dat als de Betuweroute later gereed komt de multisysteem locomotieven 
die besteld zijn op enig moment wel beschikbaar komen. Het inzetten van die locomotieven 
voor het vervoer van treinen beladen met brandbare gassen kan dan alvast worden 
gerealiseerd. 

                                                   
15 Met de datum 2006 wordt bedoeld het moment waarop de Betuweroute in bedrijf komt. 
Indien indienststelling naar achteren schuift komen ook de daaraan gekoppelde oplossingen 
onder druk te staan 
16 Besluitvorming in Brussel moet nog worden afgewacht 
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De beste garantie om te komen tot de hierboven geschetste stapsgewijze verbetering van het 
omgevingsrisico is het vastleggen van een dergelijk traject in de milieuvergunning. Daarmee 
ontstaat de situatie dat de gewenste ontwikkeling in de vergunning is vastgelegd en 
handhaafbaar wordt.Ten aanzien hiervan heeft ProRail aangegeven deze aanpassing ook te 
willen aanvragen. De aanpassing kan vervolgens leiden tot het verstrekken door de gemeente 
Venlo van een vergunning die emplacementshandelingen maximeert binnen de normen 
respectievelijk oriënterende waarden van de externe veiligheid, vanaf het jaar 2007; voor de 
periode tussen nu en 2007 zal geaccepteerd moeten worden dat de oriënterende waarde van 
het groepsrisico nog beperkt overschreden wordt. Op deze wijze wordt de externe 
veiligheidsproblematiek in Venlo duurzaam opgelost op een termijn die ver voor het vroegst 
mogelijke realisatietijdstip van Trade Port Noord ligt (rond 2012).  
 
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de goederenmarkt een open markt is. Het 
feit dat Railion nu aangeeft met multisysteem locomotieven te gaan rijden in de relatie Sloe – 
Duitsland en dan bij voorkeur via Geldermalsen en de Betuweroute geeft geen garantie dat 
een andere vervoerder dat ook zal doen.  
Als laatste punt moet hieraan worden toegevoegd dat er voor moet worden gewaakt dat het 
oplossen van veiligheidsproblemen op het ene emplacement niet tot verschuiving van de 
problemen naar een andere plek leidt.  
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7 Bijlagen 

 
Bijlage 1: Herroutering gevaarlijke stoffen Zuid-Limburg - Venlo – Duitsland 
 
Bijlage 2: Toelichting op in het verleden gehanteerde vervoeraantallen 
 
Bijlage 3: Herrouterings alternatieven voor de stroom Zuid-Limburg 
 
Bijlage 4: Toelichting bij de QRA  
 
Bijlage 5: Brief DGG aan Railion mbt de verwachte inzet multisysteem locomotieven 
 
Bijlage 6: Antwoord Railion mbt de verwachte inzet multisysteem locomotieven 
 
Bijlage 7: Rapportage SAVE over uitgevoerde QRA 
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7.1 Bijlage 1: Herroutering gevaarlijke stoffen Zuid-Limburg - Venlo – Duitsland 
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7.2 Bijlage 2: toelichting op in het verleden gehanteerde vervoeraantallen 
In deze bijlage wordt iets verder ingegaan op de achtergrond van de wagenaantallen en 
treinaantallen die in het verleden zijn bepaald voor de verschillende studies. 
 
PAGE cijfers: 
De PAGE cijfers zijn opgesteld ten behoeve van het maken van risico analyses voor 
emplacementen. Hierbij werd aangegeven per categorie (gevaarklasse) hoeveel wagens op 
het emplacement behandeld moesten kunnen worden. Dit is gedaan door de gerealiseerde 
wagenaantallen uit voorgaande jaren op te hogen tot een niveau dat Verkeer en Waterstaat in 
de toekomst wilde kunnen faciliteren.  
Als basis van de PAGE cijfers is het realisatiejaar 1993 genomen, samen met de TIB prognose 
voor het jaar 2015/2020. Hieruit wordt een groei in de vervoersbehoefte van het 
goederenvervoer voorspeld met een factor 3. Deze groei is ook als basis voor de groei van het 
vervoer gevaarlijke stoffen aangehouden. Daar waar nodig is dit bijgesteld op basis van 
inzichten van o.a. Railion (voorheen NS Cargo).  
Voor Venlo is uiteindelijk een groeifactor 2.7 vastgesteld. Uit de conclusie van het PAGE 
rapport17 blijkt dat er een ruime marge is tussen SVVII18 en de verwachting van de industrie. 
Met dien verstande dat de PAGE aantallen de verwachtingen van de industrie overstijgen. 
 
Ten behoeve van het maken van een QRA is er is een opsplitsing gemaakt naar gesloten/bont 
vervoer en de dag/nacht verdeling, daarnaast is gewerkt met de in het rekenprotocol 
voorgeschreven klasse indeling. 
 
Klasse Wagenaantallen per jaar 
1 1 – 50 
2 51 – 100 
3 101 – 200 
4 201 - 400 
etc  
Tabel B2.1 Klasse indeling volgens rekenprotocol 
 
Elke volgende klasse kent een bovengrens die een factor twee hoger ligt dan de vorige klasse. 
Het rekenprotocol dat bij de risicoanalyse moet worden gehanteerd gaf vervolgens aan dat per 
opgesplitste stroom vastgesteld moet worden in welke klasse (b.v. 401-800 of 6.401 – 12.800) 
de stroom zou komen. In de risicoanalyse moet dan met de bovengrens van de klasse worden 
gerekend. Dus als er 8.000 wagens worden verwacht, moet met 12.800 wagens worden 
gerekend. De bovengrens is het cijfer dat uiteindelijk gepresenteerd is als basis voor de 
risicoanalyse. De PAGE cijfers zijn uiteindelijk vastgesteld door DGG en zijn opgenomen in het 
“blauwe boekje” op basis waarvan de tweede kamer het PAGE budget heeft vastgesteld. 
 
De conclusie uit het PAGE rapport is als volgt: 
“Een vergelijking met de door de industrie voorspelde toekomstige vervoerbehoefte van de hier 
meest relevante gevaarlijke stoffen laat zien dat de prognose voor het vervoer in het algemeen 
in SVVII en Rail 21 Cargo, het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor een ruime marge 
biedt. Door in PAGE de prognose uit SVVII (groei met een factor 3 voor het totale 
goederenvervoer) en Rail 21 Cargo (d.w.z. eveneens een groei van een factor drie maar dan 

                                                   
17 Projectgroep PAGE, Rapportage “Plan van Aanpak Goederen Emplacementen” (PAGE), het 
kader voor een integrale aanpak bij emplacementen met een verhoogd extern veiligheidsrisico, 
15 december 1997. 
18 SVII; Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
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ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen) als uitgangspunt te kiezen wordt de gewenste 
groei van het spoor mogelijk gemaakt”. 
 
De PAGE aantallen zijn daarom ook geen prognoses maar rekenaantallen t.b.v.  
ruimtereserveringen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over emplacementen. 
 

Invloed Betuweroute op PAGE cijfers met betrekking tot het emplacement Venlo. 
In het PAGE rapport wordt alleen gesproken over de invloed van de Betuweroute op de 
relatie van Duitsland met West- en Oost-Nederland. Er is geen invloed verondersteld op 
de afwikkeling van Zuid/West Nederland over Venlo. De stroom brandbaar gas vanuit de 
Sloehaven is bijvoorbeeld in PAGE totaal via Venlo verondersteld. 
 
Bijgestelde PAGE cijfers voor Venlo 
De op deze wijze vastgesteld PAGE aantallen leidden o.a. tot een stroom van 25.800 
wagens brandbaar gas en 3.200 wagens chloor in Venlo. Daarmee bleek de 
plaatsgebonden risicocontour buiten de grenzen van de inrichting te vallen. Op verzoek 
van de stuurgroep PAGE zijn de aantallen wagens voor brandbaar gas met 25 % 
verminderd en de hoeveelheid chloor tot 0 wagens gereduceerd. Reden daarvan was dat 
daarmee de plaatsgebonden risicocontour binnen de grens van de inrichting Venlo viel. 
Die bijstelling is, na een akkoord van ProRail Capaciteitsplanning (voorheen Railned 
Capaciteitsplanning), in een brief19 aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
bevestigd. 

 
 
Transport in Balans (TIB) prognoses: 
De TIB prognoses zijn prognoses voor het totale goederenvervoer voor de jaren 2010-2020.  
In de TIB prognoses worden niet expliciet prognoses gemaakt voor de gevaarlijke stoffen die 
een rol spelen bij het bepalen van het externe risico. De gehanteerde stof indeling binnen TIB 
is te grof om het onderscheid te kunnen maken naar gevaarlijke stoffen.  
De TIB prognoses zijn gebaseerd op de wereldbeelden van de Centraal Plan Bureau 
scenario’s. 
 
 
Prognose VGS  
Om een beter inzicht te hebben in de prognoses van wagenaantallen als het gaat om Vervoer 
Gevaarlijke Stoffen heeft Railned op verzoek van DGG daarnaar onderzoek gedaan. De door 
Railned gemaakte en door DGG onderschreven prognose/reserveringen voor gevaarlijke 
stoffen zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

• hebben betrekking op de vrije baan. 
• gebaseerd op realisatie cijfers voor een aantal jaren (1992-1998). 
• productie/overslag capaciteit 
• overleg met de belangrijkste vervoerders en verladers. 
• de tijdshorizon is de lange termijn na het gereedkomen van de Betuweroute. 

De basis is de realisatie over een aantal jaren. Hierop is een groeifactor toegepast die 
gebaseerd is op de te verwachte economische ontwikkelingen. Deze resultaten zijn voorgelegd 
aan vervoerders en verladers en eventueel aangepast.  
Op dit moment wordt er aan een actualisering van de prognoses gewerkt waarbij de laatste 
inzichten verwerkt worden. De actualisering is nog niet afgerond, maar waar mogelijk is in deze 
verkenning rekening gehouden met hernieuwde inzichten die bij de actualisatie naar voren zijn 
gekomen, en op het moment van het uitvoeren van de berekeningen bekend waren.  

                                                   
19 Railned, 11 december 2000, briefnummer RNT/00/226 
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In tabel B2.2 staan de wagentallen per jaar zoals in PAGE en in deze verkenning gebruikt 
naast elkaar. Hierbij zijn de laatste inzichten voor wat betreft het VGS deel opgenomen.  
De verschillen tussen de PAGE cijfers en de prognose VGS zijn voor een deel te verklaren uit 
de verschillen in de aannames wat via de Betuweroute afgewikkeld kan worden en voor een 
deel in het werken met afrondingen en bandbreedtes bij de PAGE cijfers. Bovendien moet 
nogmaals onderstreept worden dat de PAGE cijfers bedoeld waren om een ruimtereservering 
rond emplacementen te garanderen. Deze reservering moest vervoer van gevaarlijke stoffen 
ook in de toekomst mogelijk maken. 
 
Stof categorie PAGE  

dag periode 
PAGE 
nachtperiode 

PAGE 
bijgesteld 
totaal etmaal 

Huidige 
verkenning 

Brandbaar gas (A) 12.800 12.800 19.200 11.900 
Toxisch Gas (B2) 200 800 1.000 300 
Zeer Toxisch Gas (B3) 0 3.200 0 0 
Brandbare Vloeistof (C3) 1.600 6.400 8.000 900 
Toxische Vloeistof (D3) 400 1.600 2.000 1.400 
Zeer Toxische Vloeistof (D4) 200 400 600 650 
Totaal 15.200 25.200 30.800 11.550 
Tabel B2.2 Wagenaantallen gehanteerd in PAGE en deze verkenningstudie 

 
Bij de PAGE cijfers worden er ca. 40.400 (30.800 bijgesteld) wagens en bij de prognose VGS 
ca. 11.650 wagens geprognosticeerd. (Het totaal aantal wagens dat in het goederenvervoer via 
Venlo wordt vervoerd is ruim 300.000 op jaarbasis). 
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7.3 Bijlage 3: Herrouterings alternatieven voor de stroom Zuid-Limburg 
In deze bijlage worden de verschillende alternatieven voor de afwikkeling van het brandbare 
gas uit Zuid-Limburg toegelicht. 
Er worden 12 varianten behandeld. Er is een opsplitsing gemaakt in de varianten waarbij de 
stroom niet in Venlo komt (variant 1 t/m 8),  waarbij de stroom éénmaal in Venlo doorrijdt ( 
variant 9 & 10) en de stroom tweemaal door Venlo rijdt (variant 11 & 12). 
 
Voordat op de alternatieven ingegaan wordt, volgt hier een korte beschrijving van de 
bestaande route.  
 
Huidige situatie blijft gehandhaafd, de stroom blijft kop maken in Venlo 
De huidige route loopt via Sittard en Roermond naar Venlo, hier wordt kop gemaakt. Via 
Kaldenkirchen wordt Viersen bereikt, ook hier moet worden kopgemaakt. Vervolgens wordt via 
Krefeld de bestemming Duisburg bereikt.  
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

115 30 146 1.103.000 
 
De exploitatiekosten voor de vervoerder zijn op basis van de afstand en de reistijd als volgt 
berekend: 
Uurkosten: € 0,8021 x 50 (ton) x 6.000 (wagens) x 2,43 (uur) = € 585.000 (afgerond) 
Kilometerkosten: € 0,0150 x 50 (ton) x 6.000 (wagens) x 115 (km) = € 518.000 (afgerond) 
Totaalkosten: € 1.103.000 
 
 
De stroom komt niet meer in Venlo 
Om dit te bewerkstelligen zijn de volgende mogelijkheden onderzocht 
 
Variant 1: Herroutering via Sittard – Herzogenrath 
De wagens moeten worden vervoerd via de route Sittard – Haanrade – Herzogenrath – 
Viersen – Duisburg. Voordelen van deze route zijn, dat de vervoerstroom Venlo niet meer aan 
doet. Ook vervalt het kop maken in Viersen. Hiervoor komt in de plaats dat in Sittard en 
Herzogenrath kop gemaakt moet worden.  
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

129 30 157 1.210.000 beperkt20 
 
Het kop maken in Sittard past, zowel voor wat betreft geluid als voor de externe veiligheid niet 
binnen de huidige milieuvergunning. Op dit moment worden alle treinen van en naar DSM 
samengesteld in Sittard. Er ontstaan extra mogelijkheden bij opening van een eventueel nieuw 
te bouwen emplacement Krawinkel naast het DSM terrein. In dit geval kunnen de treinen van 
DSM rechtstreeks vertrekken in de richting Weert en Maastricht. De vrij gekomen 
milieucapaciteit in Sittard kan in dit geval mogelijk benut worden voor de huidige vervoerstroom 

                                                   
20 Waar in de “Infrakosten aanpassing” beperkt staat is geen nieuwe infrastructuur nodig, maar 
moeten mogelijk wel kosten gemaakt worden voor verbetering van de bestaande infrastructuur. 
Daar is binnen de beperkte tijd en gegeven de uitkomsten van de QRA geen verder onderzoek 
naar gedaan. 
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Venlo – Duisburg. Overigens staat de huidige milieuvergunning te Sittard een overschrijding 
van de oriënterende waarde van het groepsrisico toe. Het is niet aannemelijk dat de gemeente 
Sittard deze situatie wil laten bestaan indien activiteiten naar Krawinkel worden verplaatst. 
Het baanvak Heerlen – Herzogenrath kent een toelatingclassificatie van C2. Dit betekent dat 
het baanvak geschikt is voor een maximale aslast van 20 ton en dat de trein het 
tonmetergewicht van 6,4 niet mag overschrijden. Er geldt op dit moment een 
capaciteitsbeperking volgens de BGS. Ook is het baanvak niet geëlektrificeerd.  
 
Tussen Haanrade en Herzogenrath bestaat geen mogelijkheid om van locomotief te wisselen, 
zodat exploitatie uitsluitend mogelijk is met meersysteem diesellocomotieven. 
Tot slot kent Herzogenrath een lengte beperking voor kopmakende treinen van 480 meter. 
Voor deze variant zijn geen aanpassingen in de infrastructuur noodzakelijk. 

 
Variant 2: Herroutering via Susteren - Herzogenrath 
De wagens moeten worden vervoerd via de route Sittard - Susteren – Haanrade – 
Herzogenrath – Viersen – Duisburg. In dit geval wordt te Sittard doorgereden naar Susteren. In 
Susteren moet worden kop gemaakt.  
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

142 2 x 30 167 1.309.000 beperkt 
 
In Susteren zijn op dit moment 2 sporen beschikbaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat er op 
dit moment een aanvraag ligt voor het slopen van spoor 405A. 
Het emplacement Susteren is milieuvergunningplichtig. In de vergunning is enige geluidsruimte 
voorzien. Ook vermeldt de vergunning dat er voor wat betreft de externe veiligheid ruimte is tot 
de norm voor het plaatsgebonden risico en de oriënterende waarde voor het groepsrisico. 
Er zal onderzoek gedaan moeten worden of deze waarden niet overschreden zullen worden bij 
behandeling van de huidige vervoerstroom Venlo – Duisburg. 
Bij deze variant geldt voor het emplacement Sittard dat het “doorgaand” risico vergroot wordt 
omdat de vervoerstroom twee maal doorrijd te Sittard. 
Voor de beperkingen op het baanvak Haanrade – Herzogenrath wordt verwezen naar de 
beschrijving in variant 1. 
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Variant 3: Herroutering via Krawinkel – Visé 
Uitgangspunt voor deze variant is een nieuw te bouwen emplacement ten westen van de 
spoorlijn Sittard - Maastricht ter hoogte van Geleen=Luttenrade. Vanaf het nieuwe 
emplacement Krawinkel wordt vertrokken naar Maastricht tot Visé. In Visé moet worden kop 
gemaakt. Via de verbindingsboog wordt de Montzenroute opgereden richting Aachen West. 
Daar wordt in noordelijke richting afgebogen naar Herzogenrath – Viersen – Duisburg.  
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

184 30 168 1.502.000 beperkt 
 
Voor het nieuwe emplacement Krawinkel is nog geen milieuonderzoek gedaan. 
De NMBS heeft aangegeven dat de Montzenroute een beperkte capaciteit heeft. In de route 
zitten zeer steile hellingen waarbij met treinen met een gewicht van boven de 900 ton met 
opdruklokomotieven moet worden gewerkt. 
Ook voor deze route geldt dat met multisysteemlokomotieven gereden moet worden. 
 
Variant 4: Herroutering via Eindhoven en Betuweroute 
De treinen rijden in noordelijke richting door Sittard en Roermond. De route gaat verder via 
Weert, Eindhoven en ’s Hertogenbosch via de zuidelijke boog bij Meteren de Betuweroute op. 
Via Emmerich wordt Duisburg bereikt.  
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

261 - 196 1.961.000 beperkt 
 
Een voordeel van deze route is, dat er nergens met de treinen gerangeerd hoeft te worden. Te 
’s Hertogenbosch ontstaat mogelijk een extern veiligheidsprobleem indien vanuit de 
Ketenstudie LPG geadviseerd wordt de stroom brandbare gassen uit Sloe ook via ’s 
Hertogenbosch te herrouteren.  
Voor deze variant moeten multisysteemlocomotieven worden ingezet. 
Infrastructurele aanpassingen zijn niet nodig. 
 
Variant 5: Herroutering via Kijfhoek en Betuweroute 
De treinen rijden in noordelijke richting door Sittard en Roermond. De route gaat verder via 
Weert, Eindhoven, Tilburg en Breda naar Kijfhoek. Hier moet worden kopgemaakt. Via de 
Betuweroute en Emmerich wordt Duisburg bereikt.  
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

355 30 297 2.789.000 beperkt 
 
Het kop maken te Kijfhoek past binnen de vigerende milieuvergunning. Deze route betekent 
echter wel een grotere milieubelasting van de toch al zwaar belaste Brabantroute.  
Vervoerscapaciteit is er in deze variant voldoende. Er is geen extra infrastructuur noodzakelijk. 
Voor deze variant moeten multisysteemlocomotieven worden ingezet. 
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Variant 6: Herroutering via Maaslijn en nieuw te bouwen boog naar Kaldenkirchen 
In deze variant rijden de treinen de huidige route over de Maaslijn tot net even ten zuiden van 
Venlo. Hier wordt in oostelijke richting afgebogen richting Kaldenkirchen over een nieuw aan te 
leggen verbindingsboog. 
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

115 30 116 983.000 15 mio excl. 
bovenleiding 
16 mio incl. 
bovenleiding 

 
Voor deze variant moeten multisysteemlocomotieven worden ingezet.  
Indien de Maaslijn geëlektrificeerd wordt, moet ook de verbindingsboog worden 
geëlektrificeerd. In de verbindingsboog moet een spanningsluis worden gebouwd. Onderzocht 
wordt of dit inpasbaar is. 
 
Variant 7: Emplacement Kaldenkirchen 
In deze variant worden alle goederenactiviteiten die op dit moment te Venlo plaats vinden 
uitgeplaatst naar Kaldenkirchen. Ook voor deze variant is de verbindingsboog noodzakelijk. In 
dit geval moet het emplacement Venlo en het baanvak Venlo – Kaldenkirchen omgebouwd 
worden naar het Nederlandse tractievoeding- en beveiligingsysteem. Uitbreiding van het 
emplacement Kaldenkirchen is noodzakelijk. 
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing** 

115 30 146 1.103.000 15 mio excl. 
bovenleiding 
16 mio incl. 
bovenleiding 
voor de 
verbindingsboog 

** exclusief de aanpassingskosten op het emplacement Kaldenkirchen, dit zou in overleg met 
DB Netz nader moeten worden onderzocht. Ook exclusief de kosten van ombouw van het 
emplacement Venlo en het baanvak Venlo – Kaldenkirchen naar het Nederlandse 
tractievoeding- en beveiligingsysteem. Vanwege de complexiteit was dit binnen het 
beschikbare tijdsbestek niet te bepalen. 
 
In deze variant kan het goederenemplacement te Venlo worden opgebroken. 
 



 
 
 
 
 

Prorail Capaciteitsplanning  

Verkenningsstudie Goederenemplacement Venlo 38/55 
  

 
 

Variant 8: Propeen Buisleiding Netwerk 
Er bestaan vergevorderde plannen voor de aanleg van een propeenleiding netwerk voor het 
transport van brandbaar gas tussen Rotterdam via Antwerpen en Zuid-Limburg naar het 
Ruhrgebied. Op dit leiding netwerk worden chemische bedrijven aangesloten zodat de 
transportstroom van propeen van bovengronds naar ondergronds verplaatst wordt. Bij 
realisatie van dit netwerk vindt een reductie van de vervoerstroom vanuit Zuid-Limburg via 
Venlo van ca 1.150 wagens per jaar plaats. 
De haalbaarheid en de kosten van dit project zijn elders onderzocht. De Nederlandse overheid 
heeft een subsidieaanvraag reeds goedgekeurd en geld gereserveerd. De aanvraag moet nog 
in Brussel worden beoordeeld, deze procedure kan wel 18 maanden duren. De overheid spant 
zich in om dit te verkorten en verwacht een positief oordeel uit Brussel. Indien in 2004 gestart 
kan worden met de aanleg van de buisleiding kan die in 2006 operationeel zijn. 
Deze maatregel heeft indien uitgevoerd dus effect op het aantal wagens dat overblijft van de 
vervoerstroom. Voor een vergelijk met de andere varianten is voor de kostenberekening 
uitgegaan dat de resterende wagens volgens de huidige route vervoerd worden.  
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

115 2 x 30 146 882.000 beperkt 
 
 
 
De stroom rijdt éénmaal door in Venlo  
Om in deze situatie te komen zijn de volgende varianten mogelijk. 
 
Variant 9: Herroutering via Eindhoven en Venlo 
De treinen rijden in noordelijke richting door Sittard en Roermond. De route gaat verder via 
Weert tot Eindhoven. Hier moet worden kop gemaakt. Hierna wordt vertrokken richting Venlo. 
In Venlo wordt doorgereden naar Kaldenkirchen en Viersen. Hier wordt wederom kop gemaakt 
en via Krefeld wordt Duisburg bereikt.  
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

196 2 x 30 207 1.712.000 beperkt 
 
In Eindhoven is geen geluidsruimte beschikbaar. Onderzoek moet plaatsvinden of maatregelen 
mogelijk en afdoende zijn. Ook voor de externe veiligheid zullen risicoanalyseberekeningen 
moeten worden uitgevoerd. Buiten eventuele geluidsmaatregelen hoeven geen extra 
infrastructurele maatregelen te worden genomen. 
In deze variant moet er te Venlo worden doorgereden. Multisysteemlocomotieven zijn 
noodzakelijk. 
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Variant 10: Herroutering via Trade Port Noord en Noordelijke omleiding 
In deze variant wordt het emplacement Trade Port Noord aangelegd. Er wordt een nieuwe 
spoorlijn, naar Duitse normen aangelegd die aan de oostzijde van Trade Port Noord aansluit, 
vervolgens het tracé volgt van de A67, ten noorden van Venlo de grens passeert en bij 
Kempen (Dld) aansluit op het DB-net.  
 
Al het goederenverkeer wordt op dit emplacement afgewikkeld. 
Het goederenemplacement Venlo kan in deze variant worden opgebroken. 
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

129 30 127 1.090.000 721 mio 
 
Bijkomend voordeel van deze variant is dat het kop maken te Viersen (Dld) vervalt. 
 
 
De stroom rijdt tweemaal door in Venlo 
Ook voor deze uitkomst zijn verschillende varianten mogelijk. 
 
Variant 11: Herroutering via Blerick 
Indien het kop maken van de treinen van en naar de DSM/Zuid Limburg te Blerick gebeurt, 
moeten minimaal 4 sporen in de beveiliging worden opgenomen. In dit geval kan uitsluitend 
met multisysteem dieselloc’s worden gereden. Als deze sporen worden voorzien van een 
tractievoedingsysteem van 1.500 V DC kunnen ook multicourante loc’s worden ingezet.  
Benodigde maatregelen voor de infrastructuur: Goederenemplacement Blerick toegankelijk 
maken vanuit de richting Venlo. Vier sporen van 750 meter, met mogelijkheid tot omrijden van 
locomotieven. Het geheel moet in de beveiliging opgenomen zijn.  
Na elektrificatie van de Maaslijn moet het geheel uitgerust worden met een 
bovenleidingsysteem van 1.500 V. 
Indien tussen Blerick en Duitsland met Duitse locomotieven wordt gereden, zal het zuidelijke 
spoor “Duits” moeten worden ingericht. Een vrije kruising is bij deze treinaantallen niet nodig. 
Dit kan om redenen van capaciteit alleen als het overige goederenverkeer multicourant worden 
gereden. 
Inframaatregelen: Het oostelijke gedeelte van bouwsteen 1 inclusief de kruising van het spoor 
Venlo – Eindhoven uitvoeren met omschakelbare bovenleiding (1.500 V = 15.000 V). Het spoor 
Blerick – Venlo inclusief 4 goederensporen te Venlo inrichten met omschakelbare bovenleiding 
 
Indien het gasvervoer uit Sloe nog moet locwisselen zal voor het emplacement Blerick een 
directe aansluiting gerealiseerd moeten worden met het baanvak richting Eindhoven. In dit 
geval kan ook het overige goederenverkeer te Venlo worden uitgeplaatst. Hiervoor zijn in totaal 
acht sporen te Blerick nodig. Het zuidelijke spoor moet “Duits” worden ingericht. Berekeningen 
moeten aantonen of dit capacitair mogelijk is. Sanering van het goederenemplacement in 
Venlo is in dit geval mogelijk. 
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De kostenraming is gebaseerd op een nieuw te bouwen emplacement op de locatie van de 
bestaande hoofdsporen. De hoofdsporen worden verlegd naar het noorden. 
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

118 30 149 1.129.000 zie 
onderstaande 
tabel 

 
4 sporig 
emplacement 
zonder 
bovenleiding 

4 sporig 
emplacement 
met 
bovenleiding 

omschakelbare 
bovenleiding 
Blerick - Venlo 

8 sporig 
emplacement 
met bovenleidng 

6 mio 8,2 mio te complex 
vergt nader 
onderzoek 

110 mio21 

Opgemerkt moet worden dat met deze oplossing het doorgaand risico extra wordt vergroot 
omdat de treinen uit Zuid Limburg 2 maal in Venlo zullen doorrijden. 
 
Variant 12: Herroutering via Trade Port Noord 
Voor de beschrijving van deze variant wordt verwezen naar het rapport “Uitplaatsing 
goederenemplacement Venlo naar Trade Port Noord”. 
 
Lengte route 
in kilometers 

Tijd 
kopmaken in 
minuten 

Reistijd trein in 
minuten (incl. 
kopmaken) 

Exploitatiekosten 
in Euro’s 

Infrakosten 
aanpassing 

129 2 x 30 157 1.210.000 134 mio 
Het goederenemplacement Venlo kan worden opgebroken. 

                                                   
21 exclusief de kosten voor de doorsnijding ven het bedrijventerrein met een lengte van 500 
meter en een breedte van ruim 30 meter en de daarbij op tredende versnippering van het 
terrein. 
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7.4 Bijlage 4: Toelichting bij de QRA 
Het goederenvervoer per spoor kent twee, elkaar complementerende, processen. Het 
rangeerproces waarbij de samenstelling van treinen wordt gewijzigd of treinen worden 
opgesteld (geparkeerd), en het treinproces waarbij treinen van A naar B rijden.  
De rangeerprocessen worden uitgevoerd op emplacementen, het treintransport vindt plaats 
tussen de emplacementen, maar ook over of langs emplacementen. (In bijvoorbeeld Venlo kan 
er met treinen gerangeerd worden maar er kan ook doorgereden worden). De treinen kunnen 
dan (door) het emplacement passeren via ieder emplacementspoor dat dit fysiek mogelijk 
maakt. Voor het passeren kunnen ook beperkingen bestaan. Emplacementen kunnen stations 
zijn, maar kunnen ook laad- en losplaatsen zijn op of buiten industrieterreinen. Treintransport 
kan plaats vinden op de hoofdsporen (tussen stations) maar ook op lokaalsporen (tussen 
emplacementen). 
 
 
Doorgaande goederentreinen  en emplacementen 
Goederentreinen worden zoveel mogelijk geleid via sporen die niet langs de perrons lopen. Die 
sporen worden zo veel mogelijk vrij gehouden voor reizigerstreinen om personen te kunnen 
laten in- en uitstappen. 
 

Buiten Profiel 
Soms moet als gevolg van een bijsturinghandeling (bijvoorbeeld bij een verstoorde 
treinenloop) een goederentrein toch langs een perronspoor passeren. Indien bijvoorbeeld 
de perronkap voldoende hoog boven het perronspoor hangt is dat geen probleem. Als de 
kap het passeren van een hoge goederentrein niet toelaat dan kent zo’n perronspoor een 
vaste beperking de zogenaamde “buiten profiel beperking”, afgekort “BP”. 
Goederentreinen die het kenmerk BP hebben mogen dan niet over deze sporen worden 
geleid. De vervoerder draagt zorg voor het vermelden van dit kenmerk vóór de trein wordt 
aangeboden aan de planning van de verkeersleiding. 
 
Doorrijdspoor 
De veel gebruikte term “doorrijdspoor” betreft een verwijzing naar een spoor dan 
gewoonlijk voor doorrijden wordt gebruikt, maar het legt géén beperking op voor andere 
sporen, noch legt het een dwang op om treinen via een bepaald spoor te laten passeren. 
Bij verstoringen van de treinenloop zullen juist de goederentreinen als gevolg van 
bijsturingsmaatregelen via andere dan geplande sporen worden weggeregeld (behoudens 
de BP-beperking). Een goederentrein die moet doorrijden heeft immers geen behoefte aan 
in- en uitstapvoorzieningen (perrons). In de praktijk kan ieder spoor dat passeren van een 
emplacement mogelijk maakt als doorrijdspoor fungeren. 

 
 
Normkaders voor risico's externe veiligheid 
In principe geldt voor risico, als gevolg van het transport én de behandeling van gevaarlijke 
stoffen per spoor, voor de veiligheid van de omgeving het normkader zoals dat is vastgelegd in 
de Notitie “Omgaan met Risico’s”. Het risico dat voor de omgeving geldt wordt uitgedrukt in 
twee grootheden: Plaatsgebonden risico en Groepsrisico. 
 
 
 
 
 

Plaatsgebonden risico 
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Het plaatsgebonden risico (PR) is gedefinieerd als de kans die een denkbeeldige 
persoon loopt om op een bepaalde plek dodelijk getroffen te worden door een ongeluk 
in een bedrijf. Hierbij is het dus niet van belang of op die plaats daadwerkelijk een 
persoon aanwezig is. Door de plekken met dezelfde kans met elkaar te verbinden 
ontstaan risico contouren. In de figuur hieronder is dit te zien. (Voor de goede orde, dit 
is een fictief plaatje) 
 

 
Figuur B4.1 voorbeeld van een PR contour 
 
De norm voor het plaatsgebonden risico (PR) is vastgesteld op: 
- PR – een maximaal toelaatbaar risico van 10-6 /jaar 
 
In principe betekent dit dat er binnen de 10-6 contour geen bebouwing aanwezig mag 
zijn. Heel vaak overigens is het aldus bepaalde risico zodanig dat er geen 10-6 contour 
te bepalen is. 
 

 
Groepsrisico 
Bij het groepsrisico (GR) gaat het er om hoe groot de kans is op één, tien of meer 
dodelijke slachtoffers die tegelijk onder de bevolking vallen. 
 
De norm voor het GR is gedefinieerd als 
10-5 /jaar voor tien doden 
10-7 /jaar voor honderd doden 
10-9 /jaar voor duizend doden, etc...22 
 
Grafisch weergegeven kan een rechte worden getrokken door voornoemde waarden. 
De rechte-lijn geldt vervolgens als de oriënterende waarde. De oriënterende waarde 
voor het GR heeft de status van richtwaarde. Dit houdt in dat er met de oriënterende 
waarde rekening moet worden gehouden bij het nemen van besluiten, maar dat ervan 
af mag worden geweken. Die afwijking moet dan vergezeld gaan van een 

                                                   
22 Bij een factor n toename van het aantal slachtoffers hoort een n2 lagere kans. Dit houdt in 
dat de kans op een ongeval met tien doden slechts met een kans van een op de 
honderdduizend mag voorkomen, ongevallen met honderd doden met een kans van een op de 
tien miljoen per jaar, etc. (zie ook afbeelding ) 

10-8 

10-7 

10-6 
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onderbouwing waarom in dit geval het verantwoord is dat te doen. Daarbij wordt een 
afweging gemaakt tussen externe veiligheid, ruimtelijke ordening en vervoer. 
Indien het groepsrisico wordt bepaald wordt dat grafisch weergegeven in een Fn curve. 
Daarbij wordt in een grafiek getoond met welke kans (F) een bepaald aantal 
slachtoffers te verwachten is. Onderstaand 2 voorbeelden hoe dat er uit kan zien. In 
figuur B3.2 een situatie waarin het risico aan de oriënteren waarde voldoet, terwijl er in 
figuur B3.3 een overschrijding optreedt. 
 

 
Figuur B4.2 Voorbeeld van een Fn curve zonder overschrijding 
 
 

 
Figuur B4.3 Voorbeeld van een Fn curve met overschrijding 

 
Rekenen aan risico's 
Voor het berekenen van het risico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor 
voor de veiligheid van de omgeving geldt het protocol van de Quantitative Risk Analysis 
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(QRA)23.  Het uitvoeren van een QRA vereist expertise en gedetailleerde gegevens. Om voor 
het risico voor externe veiligheid van het treinproces snel een inschatting te kunnen maken is 
de IPO-Risico-Berekenings-Methodiek (IPO-RBM) ontwikkeld. Om vast te stellen of voor een 
emplacement een QRA moet worden uitgerekend kan gebruik worden gemaakt van de 
zogenaamde Selectiemethode. 
 

IPO Risicoberekeningsmethode (IPO-RBM) 
De IPO-RBM is een “mal” waarmee risicosituaties tussen emplacementen op een 
relatief “snelle” manier kunnen worden doorgerekend. Daarbij wordt het risico per 
kilometer route bepaald. Binnen het rekenprotocol van de IPO-RBM is de oriënterende 
waarde voor het Groepsrisico ten opzichte van het vigerende risicobeleid met de 
bijbehorende normstellingen als volgt: 
 
De norm voor het GR is gedefinieerd als 
10-4 /jaar voor tien doden 
10-6 /jaar voor honderd doden 
10-8 /jaar voor duizend doden, etc…24 
 
Omdat met IPO-RBM op een andere wijze gerekend wordt dan met een QRA op een 
emplacement is er een afwijkend normkader. 
 
Met de IPO-RBM kan een plaatsgebonden risico (contour) worden getekend en een 
groepsrisico-curve worden getekend. Het programma is voor gemiddelde “vrije baan”25 
situaties goed bruikbaar, maar er kunnen bij specifieke omstandigheden – bijvoorbeeld 
passage van emplacementen - redenen zijn om meer in detail een risicoanalyse uit te 
(laten) voeren. Het is daarom altijd van belang om na te gaan of IPO-RBM voor de te 
beschouwen situatie kan worden toegepast. Zie hiervoor ook de “Bijsluiter” van de 
IPO-RBM waarin de toepasbaarheid van deze risicoberekeningmethodiek wordt 
beschreven. 

 
Selectiemethode 
Door middel van de selectiemethode kan worden bepaald of voor een emplacement 
een risicoanalyse nodig is. De noodzaak hiervan is afhankelijk van de specifieke 
ligging van een emplacement ten opzichte van bevolkingsconcentraties in relatie tot de 
aard van de activiteiten binnen de inrichting en het aantal wagons beladen met 
gevaarlijke stoffen. 
De selectiemethode is door het ministerie van VROM ontwikkeld. Bij deze methode 
wordt een schatting gemaakt van het plaatsgebonden risico (PR) van de omgeving en 
het groepsrisico (GR) waarbij het om de kans gaat die iemand jaarlijks loopt om te 
overlijden als gevolg van een ongeval (PR) en de kans op een minimaal aantal 
slachtoffers tegelijkertijd als gevolg van een ongeval (GR). Met de Selectiemethode 

                                                   
23 Kwantitatieve risicoanalyse 
24 het toepassen van een correctiefactor betekent dus niet dat het Groepsrisico voor het gebied 
tussen emplacementen een factor 10 hoger mag liggen 
25 het spoor tussen emplacementen 
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kan geen plaatsgebonden risico (contour) worden getekend en geen groepsrisico-
curve worden getekend. 
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7.5 Bijlage 5: Brief DGG aan Railion mbt de verwachte inzet multisysteem locomotieven 
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7.6 Bijlage 6: Antwoord Railion mbt de verwachte inzet multisysteemlocomotieven 
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7.7 Bijlage 7: Rapportage SAVE over de uitgevoerde QRA: 
 
 
Deze bijlage kan opgevraagd worden (pdf formaat) 
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