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Agenda
voorstel

11 mei 2022,15:30-17:00 uur

# tijd wat wie

1 15:30 uur Korte introductie van het onderwerp en 
de sprekers

Hans van der Kooij, adviseur 
Varend Ontgassen Flevoland

2 15:45 uur Presentatie onderzoek ontgassingen 
IJsselmeergebied, schatting potentiële 
hoeveelheden
(zie bijgaande notitie)

Gelegenheid tot stellen van vragen aan 
de spreker

Ernst Bolt, afdeling water, verkeer 
en leefomgeving

3 16:00 uur Presentatie onderzoek effecten 
ontgassen op het oppervlaktewater
(zie bijgaande notitie)

Gelegenheid tot stellen van vragen aan 
de spreker

Anne Jans, afdeling waterkwaliteit 
en natuurbeheer 

4 16:15 Maatregelen Varend Ontgassen 
Flevoland
Gelegenheid tot stellen van vragen aan 
de spreker

Cora Smelik, gedeputeerde 
Flevoland

5 tot 17:00 uur Discussie allen
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Ernst Bolt, WVL
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1. Doel

• Onderzoek:

• Kan uit de reisgegevens 
beschikbaar bij RWS een 
schatting gemaakt worden van 
ontgassingen door 
binnenschepen op het 
IJsselmeergebied?

• Om welke hoeveelheden van 
welke stof gaat het dan?

• Zijn hier trends in zichtbaar?
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2. Aanpak

• 1. Selecteer geregistreerde 
reizen van tankers

• 2. zoek daarbij de voorafgaande 
en de opvolgende reis van 
hetzelfde schip

• 3. Selecteer daaruit de 
ongeladen reizen die een (of 
meer) randpunten van het 
IJsselmeergebied passeerden
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• 1) De lading (stof en 
hoeveelheid) op de 
voorafgaande reis vormt de 
basis voor de emissie

• 2) De vervoerde stof op de 
opvolgende reis bepaalt 
eventuele compatibiliteit 
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3. Reizen en vervoer

• Reizen tankers, 

• Ongeladen, niet ontgast

• Ladingsoort en hoeveelheid op 
voorgaande reis van hetzelfde 
schip.

• Dit levert:
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Vervoerde hoeveelheden voorafgaand aan IJsselmeerreis

11

periode dec 2019-nov 2020 reizen dec 2020 tm nov 2021

stof reizen kt reizen kt 

UN1202 (diesel/gasolie) 2054 1915.6 1949 1891.0

UN1203 (benzine) 805 870.9 777 970.3

UN1230 (methanol) 363 372.1 296 342.4

UN1268 (aardolieproducten/destillaten n.e.g.) 275 243.6 269 277.8

UN3257 (verwarmde vloeistof, n.e.g.) 205 159.0 164 145.2

UN1170 (ethanol) 178 123.7 178 134.8

UN1824 (natriumhydroxide) 156 90.7 115 63.3

UN3082 (milieugevaarlijke stof, n.e.g.) 126 76.6 82 44.7

UN1184 (ethyleendichloride) 125 90.8 138 98.7

UN3475 (mengsel ethanol(>10%) en benzine) 83 43.3 83 45.9

UN2398 (methyl-tert-butylether, METB) 41 34.9 38 38.6

UN1863 (kerosine) 24 14.4 23 11.4

UN2789 (azijnzuur) 24 33.1 28 36.9

UN1179 (ethylbutylether) 18 19.7 23 22.6

UN1114 (benzeen) 17 8.4 1 0.0

UN3295 (vloeibare koolwaterstoffen, n.e.g.) 11 6.8 27 30.0

UN1145 (cyclohexaan) 0 0.0 17 10.6

: ( < 10) : ( < 13) :

totaal 7678 5462.9 7378 5620.4



Emissiefactoren

• Verdampingsfactor (c):

• Fysische eigenschappen stof
• Dichtheid damp (relatief tov lucht)

• Dampdruk bij 20oC  * correctie voor gem temp.

• Verzadigingsfactor S: ≈ 56%

• Restlading RL 
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Restlading

• Wat er achterblijft na lossen en nalenzen in 
tanks en leidingen.

• Dubbelwandige tankers: binnenkant tank is 
glad

• CE Delft schat in 2013 50 liter op een schip 
met totaal 2500m3 tankinhoud

• CE Delft in 2017: tussen 10 en 1000 liter op 
2000m3
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Percentages ontluchten

Minimaal:

Alleen ontluchten bij niet-
compatibele vervolglading

Schatting:

Volgens percentages hiernaast

Maximaal:

Altijd ontluchten, behalve als het 
verboden is (benzine, T-lijst)

Inschatting CE Delft
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4. Potentiele emissies

• Per stof:
• Geloste hoeveelheid (vorige reis)

• Percentage ontgassen bij 
vervolglading volgens tabel:
dezelfde UN/compatibel/niet

• Emissiefactor
restlading 50 l /1000 l
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Potentiele ontgassingsemissies IJsselmeer (t)
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stof 2020 EF laag 2020 EF hoog 2021 EF laag 2021 EF hoog

UN1114 (benzeen) 0.17 0.49 0 0

UN1203 (benzine)1 4.88 6.74 6.21 8.58

UN1268 (aardolieproducten/destillaten n.e.g.) 8.02 24.75 11.12 34.32

UN3475 (mengsel ethanol(>10%) en benzine) 17.26 25.97 18.03 27.13

UN1267 (ruw aardolie) 0 0 0 0

UN1993 (brandbare vloeistof n.e.g.) 0 0 0.19 0.52

UN3295 (vloeibare koolwaterstoffen, n.e.g.) 1.03 2 3.43 6.67

UN1090 (aceton) 0.29 0.6 0 0

UN1145 (cyclohexaan) 0 0 0 0

UN1170 (ethanol) 2.9 14.45 2.27 11.28

UN1179 (ethylbutylether) 0.19 0.52 0.35 0.95

UN1216 (isooctenen) 0 0 0.18 0.49

UN1230 (methanol) 0 0 0 0

UN2398 (methyl-tert-butylether, METB) 6.93 10.54 12.58 19.15

UN3257 (verwarmde vloeistof, n.e.g.) 0 0 0 0

UN 9001 (stoffen met VP>60oC, verwarmd n.e.g.) 0 0 0 0

UN 9003 (stoffen met 60<VP<100oC, n.e.g.) 0.02 0.33 0 0

1 Voor benzine is aangenomen dat 10% van de damp met niet-compatibele vervolglading ontlucht wordt, hoewel dat niet mag 
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herkomsten bestemmingen

Kampen Rotterdam

Zwolle Amsterdam

Rotterdam Delfzijl

Delfzijl Antwerpen

Hengelo Lingen

Emden Den Helder

Farmsum Luelsdorf

Groningen Nigtevecht

Amsterdam Godorf

Sneek Farmsum

Harlingen Botlek

Reisrichting

18

Top-10 van herkomsten en 
bestemmingen van de lege reizen



5. onzekerheden

• Restlading

• Trajecten/verdeling 
ontgassingen

• Veronderstelde percentages

• Samenstelling en emissiefactor 
van n.e.g. groepen
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Effecten van varend ontgassen
op oppervlaktewaterkwaliteit

Anne Jans

Adviseur chemische waterkwaliteit



• Hoeveelheid stof die vrijkomt bij ontgassen: 
650 - 1540 kg per ontgassing.

• Gemiddeld: 1100 kg stof die vrijkomt per ontgassing

Aannames hoeveelheden

Bron: CE Delft 2017, “Ontgassingen in kaart ten behoeve van een ontgassingsverbod in Flevoland” 21



• Minimale duur van een ontgassing: 3 uur (worst case aanname)
• Gemiddelde snelheid: 15 km/uur
• Het schip legt tijdens het ontgassen minimaal 45 km af

• Gemiddelde vaargeuldiepte: 5 meter
• Blootgestelde wateroppervlak: circa 100 meter breed

• Theoretische hoeveelheid blootgesteld water: 
45.000 m * 5 m * 100 m = 22.500.000 m3 water

• Deze hoeveelheid is groter bij een grotere vaarafstand en/of wind

Aannames – blootgesteld water
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• Vooral vluchtige organische stoffen en 
aardolieproducenten (mengsels met 
koolwaterstoffen en aromatische stoffen)
• Diesel (UN 1202)

• Benzine (UN 1203)

• Aardolieproducten (UN 1268)

• Benzeen (UN 1114)

• Methanol (UN 1230)

• Ethanol (UN 1170)

• MTBE (UN 2398)

Stoffen

Gekozen modelstoffen

Koolwaterstoffen (UN 3295) en bestanddelen 
benzine (UN 1203)

n-pentaan

cyclohexaan

n-octaan

iso-octaan

n-decaan

Aromatische stoffen

benzeen (UN 1114)

tolueen (mogelijk bestanddeel benzine)

Overige organische stoffen

MTBE (UN 2398)

aceton (UN 1090)

ethanol (UN 1170)
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1. Modellering: verdeling van de ontgaste stof over lucht en water
▪ Afhankelijk van o.a. vluchtigheid en oplosbaarheid in water

2. Berekening van verwachte concentraties in het water
▪ Worst case: bij een grotere vaarafstand of bij wind zijn de concentraties lager

3. Vergelijking met oppervlaktewaternormen
▪ Normen geven aan onder welke concentratie geen negatieve effecten te verwachten zijn

▪ Bescherming tegen acute effecten (bijv. sterfte) en lange-termijneffecten (bijv. door 
ophoping)

Effect op waterkwaliteit – toelichting van 
aanpak

Modellering met SimpleBox 4.0, RIVM, https://www.rivm.nl/en/soil-and-water/simplebox 24



1. Modellering: verdeling van de ontgaste stof over lucht en water
Octaan is een heel vluchtige stof

Verdeling lucht / water: 100% / 0%

2. Berekening van verwachte concentraties in het water
1100 kg * 0% = 0 kg iso-octaan in het water

Berekende concentratie: 0 kg / 22.500.000 m3 = 0,0 µg/L

3. Vergelijking met oppervlaktewaternormen
Geen norm beschikbaar

Voorbeeld: iso-octaan (component van benzine)
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1. Modellering: verdeling van de ontgaste stof over lucht en water
Verdeling lucht / water: 98,9% / 0,8%

2. Berekening van verwachte concentraties in het water
1100 kg * 0,8% = 8,8 kg MTBE in het water

Berekende concentratie: 8,8 kg / 22.500.000 m3 = 0,39 µg/L

3. Vergelijking met oppervlaktewaternormen
JG-MKN: 2600 µg/L

MAC-MKN: 15.000 µg/L

Voorbeeld: MTBE (UN 2398)

JG-MKN (jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm): norm die langdurige milieurisico’s voor waterorganismen uitsluit
MAC-MKN (maximaal aanvaardbare concentratie): norm die uitsluit dat er direct sterfte van waterorganismen zichtbaar is

Concentratie blijft 
ruimschoots onder de 

normen
26



Overzicht

Stof Berekende concentratie Oppervlaktewaternorm

n-pentaan 0 µg/L -

cyclohexaan 0 µg/L Indicatief MTR: 1,2 µg/L

n-octaan 0 µg/L -

iso-octaan 0 µg/L -

n-decaan 0 µg/L -

benzeen (UN 1114) 0,049 µg/L JG-MKN: 10 µg/L
MAC-MKN: 50 µg/L

tolueen 0,049 µg/L JG-MKN: 74 µg/L
MAC-MKN: 550 µg/L

MTBE (UN 2398) 0,39 µg/L JG-MKN: 2600 µg/L
MAC-MKN: 15.000 µg/L

aceton (UN 1090) 9,7 µg/L Indicatief MTR: 340 µg/L

ethanol (UN 1170) 25 µg/L Indicatief MTR: 400 µg/L

MTR (maximaal toelaatbaar risiconiveau): norm die langdurige milieurisico’s voor waterorganismen uitsluit
JG-MKN (jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm): norm die langdurige milieurisico’s voor waterorganismen uitsluit
MAC-MKN (maximaal aanvaardbare concentratie): norm die uitsluit dat er direct sterfte van waterorganismen zichtbaar is

In alle gevallen ligt de 
berekende concentratie in 
water ruim onder de 
norm
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• Afhankelijk van
• Opname in water
• Schadelijkheid
• Afbreekbaarheid

• Goed afbreekbare stoffen:
• normoverschrijding bij meerdere 

ontgassingen van dezelfde stof in 
korte tijd (~dagen) op dezelfde 
plaats. Dit is niet te verwachten.

• Slecht afbreekbare stoffen:
• normoverschrijding bij duizenden 

ontgassingen van dezelfde stof. Dit is 
niet te verwachten.

• Geen cumulatief effect verwacht

Cumulatief effect?
Stof Afbreekbaar in 

water?
Aantal ontgassingen 

zonder risico

n-pentaan ja stof wordt niet 
opgenomen in water

cyclohexaan ja stof wordt niet 
opgenomen in water

n-octaan ja stof wordt niet 
opgenomen in water

iso-octaan nee stof wordt niet 
opgenomen in water

n-decaan slecht stof wordt niet 
opgenomen in water

benzeen (UN 1114) ja >200

tolueen ja >1500

MTBE (UN 2398) nee >6500

aceton (UN 1090) ja (halvering in ca. 
4 dagen)

35

ethanol (UN 1170) ja (halvering in ca. 
3 dagen)

16
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› Concentraties in oppervlaktewater:

– liggen ruim onder de normen

– zijn redelijk stabiel

➢ Geen ophoping van de stoffen in water

Lange-termijneffecten

29Bron: meetgegevens van Rijkswaterstaat Waterinfo, https://waterinfo.rws.nl



• De stoffen die varend worden ontgast worden slecht opgenomen in het 
oppervlaktewater.

• Een klein deel van de stof kan wel in het water terechtkomen.

• Concentraties in het oppervlaktewater blijven ruim onder de 
oppervlaktewaternormen.
• Geen negatieve effecten op flora en fauna in het water verwacht

• De stoffen hopen niet op in het oppervlaktewater.

Conclusies voor oppervlaktewater
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Maatregelen 
varend 

ontgassen 
Flevoland

Inleiding gedeputeerde Cora Smelik

-wat hebben we gedaan?

-wat is inmiddels gerealiseerd?

-wat gaan we nog doen?

Vragen & Discussie


