




Introductie

De groei van de bevolking en de welvaart in Nederland
heeft geleid tot een grote vraag naar ruimte, zowel in
kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Het realiseren van

kantoren parken en woonwijken buiten bestaande stads-
grenzen is daarbij niet meer gewenst, omdat buiten de
stad recreatie, sport en natuur moeten worden ingepast.

De overheid schetst in de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening dat de ruimte voor nieuwbouw gevonden

moet worden binnen de zogenaamde rode contour
[VROM, 2000]. De groene ruimte rond de steden wordt

daarmee beschermd. Binnen de steden moet dus zorg-
vuldiger met ruimte worden omgegaan. Er is door deze
ontwikkeling veel belangstelling voor stedelijke revitali-

seringsprojecten. Tot de doelstellingen van deze

projecten behoren het verbeteren van de vitaliteit van de
stad en het bevorderen van duurzame economische
ontwikkeling [Spaans, 2000). Intensivering kan bijdragen

aan verlevendiging en duurzame economische ontwikke-
ling, waarbij de gewenste vierkante meters vastgoed

aan de stad worden toegevoegd.

Naast het ruimtevraagstuk speelt de mobiliteitsgroei. Het
ruimtebeslag van het personenvervoer per auto in de
binnensteden en de lokale milieuvervuiling die hier het

gevolg van is vraagt om een groter aandeel van het
openbaar vervoer. Het verbeteren van het openbaar
vervoer en de bereikbaarheid van de binnenstad zijn

onderwerp van overheidsbeleid. De gecombineerde
aandacht voor stedelijke revitaliseringsprojecten en
openbaar vervoer krijgt vorm bij de herontwikkeling van
stationsgebieden [Wilde, 2002a]. De herontwikkeling

van stationsgebieden vormt door de binnenstedelijke

ligging een van de grote uitdagingen van de komende
decennia. Stations zijn de spil van stedelijke vervoersnet-

werken en verzorgen de aansluiting op andere vormen
van vervoer. Bovendien liggen in de nabijheid van
stations vaak vele (culturele) voorzieningen. Door deze

ontwikkelingen ontstaan multimodale vervoersknopen,
waarvan de aanleg zich kenmerkt door een complexe
problematiek, zoals flexibiliteit voor sporen en vastgoed,

bouwlogistieke en onderhoudstechnische aandachts-
punten en kwaliteitsaspecten voor de reiziger [Vákár &

Snijder, 2001).

Het maatschappelijk belang van het beter benutten van

de reeds gebruikte stedelijke ruimte en het openbaar
vervoer vormt, gecombineerd met de grote potentie van
de stationsomgeving, de basis van dit onderzoek. Met

het toepassen van meervoudig ruimtegebruik in de
stationsomgeving kan een bijdrage worden geleverd aan

de maatschappelijke ruimtebehoefte en kan de bereik-
baarheid van de stad worden verbeterd door het opti-
maliseren van het transport en de faciliteiten voor het
openbaar vervoer. In Nederland heeft de rijksoverheid

een zestal Sleutel projecten aangewezen die ontwikkeld
moeten worden. Deze renovaties van station en omge-

ving zouden samen moeten lopen met de aanleg van de
Hogesnelheidslijn. De nieuwe tracés van de

Hogesnelheidslijn zijn al in aanbouw, maar de ontwikke-
ling van de stations loopt achter. Er is een impasse

ontstaan door onduidelijkheden over de kosten en
onduidelijkheden over wie welke kosten moet gaan

dragen. Voor verschillende stations zijn masterplannen
gemaakt, maar deze bestaan alleen nog op de teken-

tafel en de financiering is nog niet rond. Dit toedelings-
vraagstuk verhindert vooralsnog een krachtige start van
deze projecten.

Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het reali-

seren van deze Sleutelprojecten en vele kleinere
projecten. Er kunnen vier probleemgebieden worden
aangeduid, die een knelpunt vormen bij het ontwikkelen

van deze projecten: techniek, veiligheid, financiën en
proces [Wilde, 2001]. Er wordt wel gesteld dat de tech-

niek geen probleem meer zal vormen als de projecten
eenmaal van start gaan en onderzoek naar de techniek
dus minder van belang is. Deze stelling is echter
aanvechtbaar. De onduidelijkheden ten aanzien van de

kosten van deze projecten zijn deels het gevolg van een

beperkt inzicht in de techniek. De projecten kunnen niet
gerealiseerd worden als een goede inschatting van de
extra kosten om vlakbij en met name boven de sporen
te kunnen bouwen ontbreekt. Dit onderzoek wil een

brug slaan tussen de engineering en de projectontwik-

keling. De kosten worden benaderd vanuit de techniek
en worden verbonden met de ontwikkelingspotentie.
Door de betrouwbaarheid van de kostencalculatie met

een verbeterd inzicht in de techniek te vergroten
worden kosten makkelijker verdeeld, risico's verkleind en

de investeringsbeslissing dus vereenvoudigd.



Deze rapportage maakt onderdeel uit van een promotie-

onderzoek voor de Technische Universiteit Delft. Het is
het derde van vijf delen, die samen de basis vormen
voor een proefschrift. Het totaal betreft de volgende

onderwerpen:
1. Gebiedsontwikkeling en voorbeeldprojecten
2. Kwaliteit, flexibiliteit en technische aspecten

3. Fysieke veiligheid
4. Overbouwingsconstructies

5. Financiële aspecten

In dit derde deel zal worden ingegaan op de fysieke veilig-
heid. Veiligheid is een van de grootste en belangrijkste

knelpunten bij het ontwikkelen van gebouwen bij en
boven sporen. In hoofdstuk 1 zal de algemene proble-

matiek van veiligheid binnen de ruimtelijke ordening
worden toegelicht en daarna zullen in de hoofdstukken

2 en 3 de algemene benaderingen voor het bepalen van
de veiligheid worden behandeld en de beschikbare wet-

en regelgeving. In hoofdstuk 4 wordt de opzet voor
relevante risicoanalyses voor bouwen bij en boven
sporen toegelicht. Hoofdstuk 5 behandelt vervolgens

een aantal algemene ontwikkelingen ter verbetering van
de veiligheid. Op basis van het onderzoek is een nieuwe

visie op de veiligheid voor het bouwen bij sporen
ontwikkeld. Deze visie wordt in hoofdstuk 6 in theorie

besproken. In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van
recente voorbeeldprojecten op verschillende schaalni-
veaus de impact van deze visie op het denken over

veiligheid van bouwen bij spoorinfrastructuur geïl-
lustreerd.
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1 Veiligheid binnen ruimtelijk ontwerp

In Nederland worden veel gebieden rond mobiliteits-
knooppunten herontwikkeld. Deze projecten worden

echter bemoeilijkt door onvolledige en verouderde regel-
geving op het gebied van veiligheid [Wilde, et el.,
2003b]. Dit hoofdstuk bevat een algemene inleiding op

de veiligheidsproblematiek. Deze wordt aangevuld met
statistiek en casuïstiek.

1.1 Fysieke veiligheid versus ruimtelijke kwaliteit
Het creëren van een leefbare en kwalitatief hoogwaardige
omgeving heeft twee kanten. Aan de ene kant wordt de
leefbaarheid (o.a. sociale veiligheid) bepaald door de

gekozen inrichting van het gebied, het ruimtelijk ontwerp,
en aan de andere kant door de fysieke veiligheid in het

gebied. Fysiekeveiligheid heeft te maken met de kans dat
mensen overlijden als gevolg van een ongeluk. Het heeft

subjectieve componenten (risicobeleving en risicoaccep-
tatie) en objectieve componenten (daadwerkelijk risico
lopen) en wordt hierna verder aangeduid met de term

veiligheid. Leefbaarheid, is een 'satisfier'. Een goed ruim-
telijk ontwerp geeft immers meerwaarde. Veiligheid, is

een 'dissatisfier'. De burger verwacht voldoende veiligheid
en onveiligheid wordt niet geaccepteerd. Rampen in
Enschede (2000) en Volendam (2001) hebben dit

inmiddels aangetoond. Er ligt een uitdaging in de optima-
lisering van de kwaliteit van het ruimtelijk ontwerp met

inachtneming van de regelgeving voor veiligheid. De
regelgeving voor veiligheid heeft echter veel hiaten
[Vambersky, et al., 2002] en ruimtelijke kwaliteit is moei-

lijk objectief vast te stellen. De ontwerper heeft dus een
belangrijke taak om enerzijds een goede inschatting te

maken van de veiligheid en anderzijds een goede inschat-
ting van de uiteindelijke ruimtelijke kwaliteit. De middelen

om beide te bereiken kunnen elkaar namelijk tegen-
werken. Maatregelen voor de veiligheid mogen dan ook
niet alleen door de veiligheidsadviseur worden gekozen,

maar vragen een nadrukkelijke toets door de ruimtelijk
ontwerper voor de consequenties ten aanzien van de
ruimtelijke kwaliteit. Ook is de acceptatie van een bepaald

risico van belang voor de besluitvorming.

1.2 Ontwikkelend veiligheidsbeleid
De rampen in Enschede en Volendam hebben de
publieke opinie op scherp gesteld. Naast het ruimtelijk
ontwerp is het expliciet kiezen op veiligheid een cruciaal

Veiligheidsniveau railvervoer IWitsen, 2002J ~

punt geworden bij de beoordeling van nieuwe plannen.

Veel geschetste plannen rond transportassen van gevaar-
lijke stoffen kunnen vanwege de veiligheidseisen niet

worden uitgevoerd. Andere plannen worden vanwege
de veiligheidseisen zodanig uitgekleed dat de gewenste
stedelijke kwaliteit niet gehaald wordt. De overheid is op

landelijk niveau bezig met het formuleren van beleid
voor veiligheid. Een eerste aanzet voor dit landelijk

beleid is gegeven in het rapport 'Verantwoorde risico's,
veilige ruimte' [VROM-raad en Raad voor V&W, 2003J.

Het beoordelen van de veiligheid gebeurt op dit moment
aan de hand van risicocontouren . Op basis van een risi-
coanalyse wordt in het platte vlak uit het midden van de

twee buitenste sporen een contour gedefinieerd waar-
binnen geen kwetsbare bestemmingen gebouwd mogen

worden. Deze contour wordt voornamelijk bepaald door
de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die over de transportas

wordt getransporteerd.

1.3 Statistiek van spoorveiligheid
Voor het nuanceren van de gedachte over de veiligheid

van het reizen per trein worden in deze paragraaf statis-
tieken van treinveiligheid behandeld. Het reizen per trein

is namelijk erg veilig ten opzichte van vervoer met andere
middelen. Witsen [2002J stelt dat geen enkel vervoer-

middel zo veilig is als de trein en dat er nergens zulke
hoge veiligheidseisen zijn als op de rails. Deze stelling
berust deels op de statistieken van Witsen [Witsen, 2002].

Er vinden weinig ongelukken op het spoor plaats. De

ongelukken die plaatsvinden geven echter al snel veel
slachtoffers. Door de maatschappelijke afkeer van

rampen met een groot aantal slachtoffers krijgen derge-
lijke rampen dus veel aandacht en ontstaat een negatief
beeld over de veiligheid. De beschikbare statistiek van

ongelukken en bijna-ongelukken is gebruikt bij het
maken van rekenmodellen voor het bepalen van de

veiligheid. Door het beperkte aantal ongevallen is dit
dus geen statistisch verantwoorde kansberekening op

dat niveau, maar een benadering.

Aantal doden per 100 miljoen I Aantal doden per 700 mlljoell
personen km uur reizen

motorfiets en bromfiets
voetganger
fiets
auto
veerboot
vliegtuig
bus en touringcar
trein

16 motorfiets en bromfiets
7,5 fiets
6,3 vliegtuig
0,8 auto
0,33 voetganger
0,08 veerboot
0,08 bus en touringcar
0,04 trein

500
90

36,5
30
30

10,5

2
2



Botsing bij Amsterdam Centraal,

.•• 27 mei 2004 [Marcel Antonisse / ANP}

••• Brand in een trein bij Hoofddorp, 27 augustus 2002 [Parool}

1.4 Casuïstiek ongevallen spoorvervoer
Er is slechts beperkte casuïstiek van ongelukken op het
spoor. Dit komt mede door het kleine aantal ongelukken
en bijna-ongelukken dat zich heeft voorgedaan. Toch

gebeurt het met enige regelmaat dat treinen ontsporen/
botsen of dat er brand uitbreekt in een trein. Een

probleem bij ongelukken met treinen is vooral de grote
indirecte impact, zowel menselijk als economisch. Ook

als er geen doden vallen heeft een ontsporing of brand
van een trein grote gevolgen voor het gehele systeem.

Recente voorbeelden zijn een botsing van een trein bij
Amsterdam Centraal [Parool, 22-05-2004] en een brand
in een trein bij Hoofddorp [Parool, 22-08-2002].

In Nederland hebben zich nog geen ernstige ongelukken
voorgedaan met gevaarlijke stoffen op het spoor. Er zijn

nog geen rampen met explosieve of toxische stoffen
geweest waarbij een groot aantal slachtoffers is

gevallen. Bijna-ongelukken vinden echter met enige
regelmaat plaats, waardoor een grote ramp met gevaar-
lijke stoffen zeker geen theoretische zaak is. Op dinsdag

20 augustus 2002 werd in Amersfoort een gebied van
vijfhonderd meter rond het centraal station ontruimd,
omdat er een stilstaande goederentrein acrylnitril lekte.

Er kwam bij lange na niet genoeg van deze stof vrij om
slachtoffers te veroorzaken, maar het complete treinver-

keer in het centrum van het land kwam stil te liggen
[Parool, 21-08-2002].

<ll Lekken van aaylnitril in Amersfoort,

20 augustus 2002 [Parool}



Over rampen of bijna-rampen met LPG op het spoor is
in het geheel geen informatie. Het probleem heeft zich
echter wel recent voorgedaan in de buurt van

Eindhoven op de weg. Hier raakte een LPG tankwagen
op zijn kant en vloog in brand. Dit had tot een grote

explosie kunnen leiden. De brandweer bestreed het vuur
in de cabine met een zogenaamde crashtender, een
groot blusvoertuig, van een afstand van drie- tot vier-
honderd meter [Spits, 15-07-2003]. Deze blusafstand is

nodig omdat een explosie van deze tank, een zoge-

naamde BLEVE(Boiling Liquid Expanding Vapour
Explosion), een vuurbal met een diameter van 300 meter
kan veroorzaken. De kans op een BLEVEis onder andere

door de bescherming van de tank zelf, dubbele wand en
overdrukventielen, erg klein. Een BLEVEheeft zich in
Nederland op het spoor nog nooit voorgedaan, maar er

zijn wel voorbeelden van uit de Verenigde Staten en

Spanje. Enige buitenlandse casuïstiek en een beschrijving
van het probleem zijn vastgelegd door het ministerie van
Binnenlandse Zaken [Toneman, et al., 1978]. Op

woensdag 19 februari 2004 veroorzaakte een brandende
trein in Iran 320 dodelijke slachtoffers toen een
tankwagon explodeerde [Planet.nl, 2004]. De trein

bestond uit 51 wagons, gevuld met benzine, zwavel,
katoen en kunstmest. Op het Nederlandse spoornetwerk
spelen ook de gevaren van chloortransport. Ook met

chloortransport hebben zich nog geen grote ongelukken
voorgedaan.

.•• Gekantelde LPG tank bij Eindhoven, 14 juli 2003 {Spits}

••• Bijlmerramp, 4 oktober 1992 {WWP Diemen}

Hoewel rampen met een groot aantal slachtoffers in
Nederland zeldzaam zijn, komen ze wel voor. Een voor-
beeld van een grote ramp met infrastructuur is bijvoor-

beeld de Bijlmerramp. Deze illustreert met name goed
dat de gevolgen van rampen ook buiten de voor de

betreffende infrastructuur opgetekende risicocontouren
plaatsvinden. Bij deze ramp vielen 43 doden en 45
gewonden [NBDC, 2003]. Ook de vuurwerkramp in

Enschede is een voorbeeld van een ramp met gevaarlijke
stoffen. Bij de explosie van een vuurwerkopslag vielen
21 doden en 945 gewonden [NBDC, 2003]. De nasleep

van deze rampen geeft vooral de grote maatschappelijke

consequenties van rampen aan met veel slachtoffers.
Rampen van een dergelijke omvang kunnen zich ook
voordoen bij railinfrastructuur. Daar moet nog bij

worden opgeteld dat als een dergelijke ramp bij binnen-
stedeiijk gelegen infrastructuur plaatsvindt de gevolgen

vele malen groter zijn dan in relatief dunbevolkte
gebieden.

.•• Vuurwerk ramp Enschede, 13 mei 2000 {Jörgeb Caris I HH}



Sociale veiligheid, "La gare" [Fritz Gerledï, 1965} ~

1.5 Sociale veiligheid
Naast de problematiek van de fysieke veiligheid is er de

problematiek van sociale veiligheid van belang. Ook
sociale veiligheid heeft subjectieve en objectieve compo-

nenten. Het gaat om het daadwerkelijk veilig zijn (objec-
tief) en het zich veilig voelen (subjectief). Voor sociale

veiligheid dient onderscheid gemaakt te worden tussen
het bouwen boven sporen en het bouwen naast sporen.

Bij het bouwen boven sporen en perrons ontstaat een
verblijfsruimte onder de bebouwing, die specifieke
aandacht vraagt vanwege het wegnemen van daglicht,

afhankelijk van de breedte van de overbouwing en de
hoogte van het 'plafond' [Wilde, 2üü2b]. Dit is wezenlijk
verschillend van het bouwen naast sporen.

Bij het bouwen naast sporen wordt nu vaak een zone

vrijgehouden tussen vastgoed en sporen vanwege regel-
geving voor veiligheid. Door deze vrije ruimte niet te
breed en wel goed beheersbaar te maken kunnen

onplezierige stedelijke ruimtes worden vermeden.
Rondhangende mensen bij stations vormen een univer-

seel probleem, dat vraagt om beheersbare ruimtes en
functionele routes. Er moet hierbij ook aandacht zijn

voor de semi-openbare ruimte.

Er is aandacht nodig voor sociale veiligheid bij tijdelijke
situaties bij de bouw. In plaats van het aftimmeren van

bouwgebieden, kan het aan te bevelen zijn om deze

gebieden juist te tonen aan de reizigers, gebruikers en
passanten. Hierdoor kan een veel plezieriger omgeving
ontstaan met meer overzicht [Wilde, et al., 2üü3c].

1.6 Conclusies
Er is een confliet ontstaan tussen het verder intensiveren

van binnenstedelijk gelegen locaties bij het spoor en de
wens om het transport van gevaarlijke stoffen door deze
locaties heen te continueren en mogelijk zelfs uit te

breiden. Bij het onderzoeken van de veiligheid op deze
locaties is het van belang om primair te constateren dat
het vervoer over het spoor van zowel mensen als

goederen door vele voorzieningen en maatregelen zeer
veilig is. Bij andere soorten van transport gebeuren veel
meer ongelukken en vallen in totaal meer (dodelijke)

slachtoffers. De reden dat bij spoorverkeer de veiligheid
zo groot moet zijn ligt met name in het feit dat het

aantal slachtoffers bij een ongeluk enorm groot kan zijn.
Dit kan aan de ene kant een grote groep reizigers zijn

die omkomt bij een ontsporing of een brand in een trein
en aan de andere kant een grote groep omwonenden

die omkomt bij een ramp met een chloortrein of een
ontploffing van een LPGtankwagon. Bij het ontwerpen
van projecten rondom en boven het spoor moet nadruk-

kelijk ook rekening worden gehouden met sociale veilig-
heid, maar dit wordt hier verder niet behandeld.



2 Benaderingen van veiligheid

Fysieke veiligheid wordt op twee manieren benaderd. De

eerste benadering is de probabilistische benadering
waarbij kans en gevolg van een ongeluk worden
bekeken. De tweede benadering is de deterministische

benadering waarbij wordt uitgegaan van scenario 's
waarbij zich rampen voordoen. Hierbij wordt gekeken

naar de omvang en beheersbaarheid van de ramp. In dit
hoofdstuk worden de verschillende benaderingen van

veiligheid besproken.

2.3 Veiligheidsketen
Om te komen tot integrale veiligheid kunnen vele maat-
regelen worden genomen om het veiligheidsniveau te
verbeteren. Hiervoor zijn verschillende partijen verant-

woordelijk. Onderstaand zijn de onderdelen van de
veiligheidsketen weergegeven, waar maatregelen
kunnen worden genomen.

2.1 Probabilistische veiligheidsbenadering
Bij de probabilistische benadering van veiligheid wordt
het risico berekend als product van kans en gevolg van
een calamiteit. Bij het berekenen van de veiligheid

worden aan de uitkomst van deze berekening eisen

gesteld waaraan moet worden voldaan: het vereiste
veiligheidsniveau. De probabilistische benadering wordt

uitgevoerd door middel van een kwalitatieve en een
kwantitatieve risicoanalyse. Eerst wordt in de kwalita-
tieve risicoanalyse uitgezocht welke ongelukken zich

voor kunnen doen en vervolgens wordt in de kwantita-
tieve risicoanalyse uitgezocht wat de kans is dat deze
ongelukken zich voordoen en wat de gevolgen ervan

zijn. De probabilistische methode wordt gebruikt om
veiligheidscontouren rond installaties en infrastructuur

uit te rekenen.

• Pro-actie: het wegnemen van structurele oorzaken
van onveiligheid

• Preventie: de zorg voor het voorkomen van directe
oorzaken van onveiligheid

• Preparatie: daadwerkelijke voorbereiding op te

nemen acties bij ongewenste
gebeurtenissen

• Repressie: daadwerkelijke bestrijding en verlening
van hulp bij ongewenste situaties

• Nazorg: hetgeen dat nodig is om zo snel
mogelijk terug te keren naar de
'normale' situatie

2.2 Deterministische veiligheidsbenadering
in de deterministische benadering wordt gekeken naar
de gevolgen van een calamiteit als deze zich voordoet.

De nadruk ligt hierbij niet op kansberekening maar op

beheersbaarheid. Als brand optreedt in een tunnel of
een explosie onder een viaduct in de stad zijn goede
beheersmaatregelen van belang. De lokale instanties,

zoals brandweer en politie, worden namelijk alleen
aangesproken op de gevolgen van een ramp en niet op
de kans erop. Het is voor hulpverlenende instanties

echter moeilijk om zich voor te bereiden op sommige
soorten rampen, omdat de omvang niet of nauwelijks

bekend is en er geen goed historisch vergelijkingsmate-
riaal beschikbaar is [Ale, 2003).

De partijen, die betrokken zijn bij het ontwerp van het
knooppunt hebben vooral verantwoordelijkheden bij de
pro-actie en de preventie. Zij kunnen in hun ontwerpen

voor een groot deel op veiligheid sturen en voor-
waarden scheppen voor een goede veiligheid in de

gebruiksfase. instanties als de brandweer hebben voor-
namelijk hun verantwoordelijkheden in de preparatie, de

repressie en de nazorg. Een belangrijke tendens is echter
wel, dat instanties als de brandweer in een steeds
vroeger stadium betrokken worden bij de plannen, om

met hun expertise en ervaring het ontwerp mede te
sturen. Door de brandweer in een vroeg stadium te

betrekken kan tevens ambtelijk draagvlak worden gecre-
ëerd voor afwegingen en goedkeuring van maatregelen
voor de veiligheid.

T Veiligheidsketen

Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg

,,~----- -----~/
~

Risicobeheersing

,,~----- -----~/
~

Crisisbeheersing
~

Nazorg



2.4 Het ALARP-principe
Bij het nemen van maatregelen ter bevordering van de

veiligheid moeten in beginsel de wettelijke normen
worden gevolgd om een bouwvergunning te verkrijgen.

Naast deze wettelijke verplichting kan de ontwerper
verdergaande maatregelen nemen om het veiligheidsni-
veau meer te verhogen dan wettelijk strikt noodzakelijk

is. Hoe verder de veiligheid vergroot moet worden, hoe
groter vaak de financiële som van veiligheidsverbeterende

maatregelen. Bij het bepalen of een maatregel al dan
niet toegepast moet worden om de veiligheid verder te
vergroten wordt het ALARP-principe gehanteerd. ALARP

staat voor As Low As Reasonably Practicabie, wat wil
zeggen: een zo laag mogelijk veiligheidsrisico als redelij-

kerwijs haalbaar is (bovenop de wettelijke verplichting).
Hierbij wordt gekeken naar de meerkosten van verbete-
ringen en de opbrengst ervan. Deze twee moeten rede-

lijk met elkaar in verhouding staan.

2.5 Verschillen met het buitenland
Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkelingen wat

betreft bouwen bij en boven sporen in het buitenland
lijkt dit daar eenvoudiger te gebeuren dan in Nederland

waar projecten onder andere stagneren vanwege de
complexiteit rondom externe veiligheid. De belangrijkste
reden hiervoor is dat in het buitenland bij de voorbeeld-

projecten geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats-
vindt [Wilde, 2002c]. Het vervoer van gevaarlijke stoffen

vindt daar niet plaats omdat het bij deze voorbeelden
voornamelijk kopstations in binnensteden betreft waar
gevaarlijke stoffen nu eenmaal geen eindbestemming

hebben.

Een tweede verschil is dat in het buitenland gekeken
wordt naar effectbenadering terwijl in Nederland de risi-
cobenadering gehanteerd wordt. Bij de effectbenadering

wordt gekeken naar de afstand waarover een ramp
effect kan hebben en deze afstand wordt vervolgens
aangehouden voor nieuwe bebouwing. Hierbij worden

slachtoffers verkomen. Deze maatregel is in het dichtbe-
volkte Nederland echter onuitvoerbaar. Daarom is het bij

het ontwikkelen van het zoneringsbeleid vanaf het
begin noodzakelijk geweest om ook de kans en het

effect mee te nemen [Ale, 2003). In Nederland wordt
dus gewerkt met een risicobenadering. In de risicobena-
dering worden de kansen en de gevolgen van mogelijke

calamiteiten bepaald en wordt een afstand aangehouden

waarbij het product van kans en gevolg kleiner moet
zijn dan overeengekomen maximale waarden, die zijn
vastgelegd in de norm. Hierbij speelt ook de acceptatie

van het risico door de verschillende partijen een belang-
rijke rol.

2.6 Conclusies
Er zijn twee benaderingen voor het bepalen van de

veiligheid. Deze worden naast elkaar gebruikt. De ene
benadering gaat uit van de kans dat een ongeluk zich

voordoet en de gevolgen ervan. De andere benadering
beschouwt het zich voordoen van een calamiteit als een

gegeven en analyseert de mogelijkheden waarop een
calamiteit beheerst kan worden. Maatregelen voor het

verbeteren van de veiligheid en het beheersen van een
calamiteit kunnen op verschillende niveaus in de veilig-

heidsketen worden genomen. Verdere maatregelen
worden na het behalen van het minimale veiligheidsni-

veau beoordeeld aan de hand van de kosten en de
verdere bijdrage aan het verhogen van de veiligheid
volgens het ALARP-principe.

De problematiek van de veiligheid wordt in het buiten-
land anders benaderd. In Nederland wordt een afstand

voor bebouwing bepaald aan de hand van kans en
gevolg, wat vermenigvuldigd het risico oplevert. In het

buitenland wordt de afstand voor de bebouwing
bepaald aan de hand van de effectafstand van een cala-
miteit. Hoofdstuk drie over de wet- en regelgeving zal
dus alleen gericht zijn op de Nederlandse situatie. Door

komt door het verschil in benadering en het feit dat het

bouwen op en rond spoorinfrastructuur in het buiten-
land niet of nauwelijks voorkomt bij tracés waar gevaar-
lijke stoffen worden vervoerd.



3 Wet- en regelgeving

Het ontwikkelen van vastgoed dicht bij en boven het

spoor is nog ongebruikelijk. Mede hierdoor is er
beperkte regelgeving voorhanden om projecten aan te
toetsen. In dit hoofdstuk zal de beschikbare wet- en

regelgeving worden behandeld die voor het bouwen bij
het spoor relevant is. Dit zijn onder andere de
Spoorwegwet en de voorschriften van de Nederlandse
spoorbeheerder ProRail. Fysieke veiligheid bestaat uit

externe en interne veiligheid. Dit hoofdstuk bespreekt

de normen en kaders ten aanzien van de externe en
interne veiligheid. Tenslotte is er specifieke regelgeving

voor het vastgoed. Zoals in hoofdstuk twee reeds is

aangegeven zal hierbij door het verschil in benadering
niet worden ingegaan op buitenlandse regelgeving.

3.1 De Spoorwegwet
De Spoorwegwet is het wettelijk kader waar de rand-

voorwaarden voor het bouwen bij sporen op gebaseerd
zijn. Uit deze wet zijn artikelen 19 en 20 van belang

voor het ontwikkelen van vastgoed bij sporen
[Staatsblad, 2003).

Artikel 19 betreft het veilig en doelmatig gebruik van

het spoor en het financieel belang van de Staat dat met

gebruik, beheer en instandhouding gemoeid is. Het
artikel geeft aan dat door de Minister vergunning kan
worden verleend om gebruik te maken van de naast het

spoor gelegen gronden anders dan waarvoor ze
bestemd zijn. Aan de aanvrager van een vergunning

mogen daarbij extra eisen worden opgelegd wanneer
dat nodig wordt geacht, bijvoorbeeld ter bescherming
van de hoofdspoorweg.

Artikel 20 van de Spoorwegwet behandelt de fysieke
begrenzing van het gebied waar artikel 19 over handelt.

Het geeft aan dat er in principe gebouwd kan worden
vanaf een afstand van minimaal elf meter van hart

buitenste spoor. Afhankelijk van de bodemgesteldheid
kan het noodzakelijk zijn deze afstand te verruimen,

omdat de fundering van gebouwen de stabiliteit van de
baan niet mag beïnvloeden. Het is eventueel mogelijk

om binnen de elf meter grens te bouwen, maar of dit
nodig, respectievelijk toelaatbaar is dient door de

aanvrager van de bebouwing te worden aangetoond.
Uitgangspunt bij het toepassen van de concrete regelge-
ving die volgt uit de Spoorwegwet, is dat er bij de

verdichting van bebouwing rond stations gestreefd
wordt naar een optimum.

Daar waar de wens bestaat om binnen de elf meter

zone te bouwen dient een vergunning te worden
aangevraagd bij de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Spoorbeheerder ProRail handelt echter in naam van deze
Minister. ProRail baseert zich hierbij op de Spoorwegwet

en stelt zich op het standpunt dat de aanvrager in prin-

cipe voor een vergunning in aanmerking komt als de
door de aanvrager geïntroduceerde risico's adequaat
beheerst kunnen worden, en allerlei mogelijke extra
kosten die daardoor ontstaan - zowel met betrekking

tot de aanleg als het onderhoud - in principe door deze
partij betaald worden. Tijdens het bouwproces dient de

exploitatie van het spoor ongehinderd en onverminderd
doorgang te vinden. Er mogen ook geen beperkingen

ten aanzien van het spoorgebruik uit de voorgestelde
plannen voortvloeien, zoals langzamer rijden langs een
station of halte, of het exclusief toewijzen van bepaalde

sporen aan bepaalde typen vervoer. Ook mag de spoor-

beheerder in de toekomst geen enkele hinder van de
omgeving ondervinden ten gevolge van de gerealiseerde
plannen bij het uitvoeren van eigen werkzaamheden.



3.2 De Ontwerpvoorschriften voor de
Spoorweg bouw (OVS)

Plannen voor bebouwing nabij sporen worden getoetst
aan de voorschriften van de spoorbeheerder. Dit zijn de
Ontwerpvoorschriften voor de Spoorweg bouw (OVS)
[Railinfrabeheer, 2001]. Waar afgeweken wordt van de

door de Spoorwegwet voorgeschreven elf meter dienen

er door de spoorbeheerder maatregelen te worden
genomen om de kans op, en de gevolgen van aanrij-
dingen door ontsporend materieel te beperken. Voor

het ontwerp van perrons worden de OVS-Perrons en de
normen uit het document Basisstation van Railned
aangehouden [Railned, 1999]. Om het risico van cala-

miteiten door het ontsporen van een trein te beperken

schrijft de OVS voor, dat er of niet binnen tien meter
van het spoor wordt gebouwd, of ontsporinggeleiding
tussen of buiten de spoorstaven wordt toegepast, of

zandophogingen worden toegepast, of dat andere
maatregelen worden getroffen, waarvan de effectiviteit

door de constructeur wordt aangetoond. Er is nog
weinig ervaring met ontwerpen die aan de nieuwe OVS

!I voldoen, omdat deze alleen geldt voor ontwerpen vanaf
oktober 1999. Oudere ontwerpen en ontwerpen ten
behoeve van de Betuweroute (oude richtlijn) en de HSL

(eigen richtlijnen) hoeven hier niet aan te voldoen. In de
OVS wordt niets gezegd over overbouwingen of uitkra-

gingen aan gebouwen die over het spoor heengaan.

3.3 Normen en kaders voor externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over de risico's voor de omge-

ving. Het gaat hierbij met name om de gevaren die de
directe omgeving loopt als er iets mis gaat bij de

productie, de behandeling of het vervoer van gevaarlijke
stoffen. Externe veiligheid heeft nadrukkelijk niets te
maken met de veiligheid van gebruikers van de infra-

structuur.

De risiconormering is nog geen wettelijk verplichte toet-
singsgrond bij besluiten op grond van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Bij het vaststellen van bestem-

mingsplannen moeten gemeenten wel rekening houden
met risicocontouren als gevolg van het transport van

gevaarlijke stoffen. De huidige regelgeving en de
daarvan afgeleide, geaccepteerde computermodellen om

. deze contouren te bepalen gaan uit van een tweedi-
mensionale omgeving.

Het risico· is afhankelijk van de soort stof die vervoerd

wordt, de hoeveelheid stof die vervoerd wordt, de snel-

heid van het vervoer, de veiligheidsbepalende
kenmerken van de infrastructuur, de aard van de bebou-
wing en de bevolkingsverdeling nabij het spoor

Risicoreductie kan plaatsvinden door middel van maatre-
gelen die de kans op een ongeval verminderen en/of
maatregelen die het effect van zo'n ongeval beperken.

Bij de bron kan dit bijvoorbeeld door verlaging van de
snelheid en vermindering van de vervoersomvang. Bij

geplande infrastructuur liggen de inrichting van de
baan, de snelheid en de vervoersomvang (in de vorm
van prognoses) redelijk vast. Als hierin geen wijzigingen

mogelijk zijn, kan men het risico alleen reduceren door
aanpassing van de bestaande bebouwing, door te

slopen of door nieuwbouw elders uit te voeren.

Bij externe veiligheid worden twee soorten risico's

onderscheiden: plaatsgebonden risico en groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een

persoon die een jaar lang voortdurend en onbeschermd
in de nabijheid van een transportroute verblijft om het

leven komt als gevolg van een calamiteit op deze trans-
portroute. Deze kans wordt bepaald door de kenmerken
van het vervoerssysteem en niet door beschermende

invloeden van naburige bebouwing of door de omvang

van de bevolking. De kans kan worden weergegeven
met risicocontouren, die als een band om het spoor
liggen en alleen zijn gedefinieerd in het maaiveld. Voor

het plaatsgebonden risico geldt voor nieuwe situaties
een grenswaarde van 10-6 per jaar als norm [V&W,
1996]. De 1Q-6_risicocontour representeert een kans op

overlijden van eens in de miljoen jaar. Binnen deze
contour mogen geen kwetsbare bestemmingen worden

gerealiseerd. Voor bestaande situaties is pas sprake van
noodzaak tot sanering als er kwetsbare bestemmingen
binnen de 10-5_risicocontour liggen. Kwetsbare bestem-

mingen zijn onder andere woningen, kantoren met
meer dan 50 werknemers, ziekenhuizen en scholen.
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À Groepsrisico bij transport van gevaarlijke stoffen

Het Groepsrisico (GR) heeft betrekking op de kans dat er

als gevolg van een ongeval tijdens het transport van
gevaarlijke stoffen een groep personen gelijktijdig om
het leven komt. Het GR voor een ongeval waarbij gelijk-

tijdig N personen omkomen wordt gegeven door:

GR(N) = fN*N2 , waarbij fN de kans op het
ongeval is en N het aantal slachtoffers.

Het uitgangpunt hierbij is dat omvang van en kans op

een ongeval niet uitwisselbaar zijn. Een kleine kans op
een groot ongeval wordt minder acceptabel geacht dan
een grotere kans op een veel kleiner ongeval. In de

formule is daarom het aantal slachtoffers kwadratisch
aanwezig en de kans lineair. Voor het groepsrisico is

geen wettelijke norm vastgelegd, maar er wordt uitge-
gaan van een oriënterende waarde. Dit betekent, dat

het bevoegd gezag gemotiveerd van de waarde af mag
wijken. Het Groepsrisico moet bij voorkeur niet groter
zijn dan de oriënterende waarde. De kans op een

ongeval waarbij in één keer 10 slachtoffers vallen mag
niet groter zijn dan 10-4, dat wil zeggen eens per tien-
duizend jaar. De kans op een ongeval met 100 slachtof-
fers mag niet groter zijn dan 10-6, dat wil zeggen eens

per miljoen jaar. In de bovenstaande figuur is een voor-

beeld gegeven van een grafiek voor het Groepsrisico.
Zowel de horizontale als de verticale as zijn logaritmisch.
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Bij meer vervoer neemt de kans op een ongeval toe en

komt de grafiek hoger te liggen, bij een hogere bevol-
kingsdichtheid zijn de gevolgen groter en schuift de
grafiek naar rechts. Indeling van het groepsrisico vindt
plaats in klassen. Voor alle baanvakkilometers wordt

aangegeven in welke klassen de berekende groepsrisi-
co's vallen. De verschillende klassen zijn:

A: Berekend risico is kleiner dan 0,01 maal de

oriënterende waarde;

B: Berekend risico is 0.01 tot 0,1 maal de
oriënterende waarde;

C: Berekend risico is 0,1 tot 0,5 maal de

oriënterende waarde;
D: Berekend risico is 0,5 tot 2 maal de

oriënterende waarde;

E: Berekend risico is 2 tot 10 maal de
oriënterende waarde.



3.4 Normen en kaders voor interne veiligheid
Interne veiligheid is de veiligheid van mensen binnen
een systeem. Bij het overbouwen van sporen is dit de

veiligheid van treinpassagiers die betrokken zijn bij een
calamiteit onder een overbouwing. De interne veiligheid

is voor treinsystemen reeds uitgebreid uitgezocht,
waardoor er hier niet uitgebreid op in wordt gegaan.
Voor de interne veiligheid is het nauwelijks van belang

of zich een ramp voordoet in een trein onder een groot-
schalige overbouwing of dat deze zich voordoet in een

tunnel of een ondergronds gelegen station. Wetten en
regelgeving zijn hierover reeds vastgelegd of in voorbe-

reiding. De ontwikkeling van de Wet Tunnelveiligheid
zal hier een bijdrage aan leveren. Daarnaast is regelge-

ving ontwikkeld bij het aanleggen van de vele tunnels
binnen en buiten Nederland. Veel onderzoek is gedaan
bij het Centrum voor Ondergronds Bouwen.

3.5 Normen en kaders voor veiligheid vastgoed
In Nederland gelden wettelijke voorschriften voor het

ontwerpen en instandhouden van gebouwen. De
belangrijkste bepalingen op het gebied van brandveilig-
heid zijn geregeld in drie wetten: Woningwet, Wet

Milieubeheer, Arbeidsomstandighedenwet [Langeweg,
2003]. De wet Milieubeheer is bedoeld om te voor-

komen dat inrichtingen gevaar, schade of hinder naar
buiten toe veroorzaken. Als er een risico is, moet er een
milieuvergunning worden aangevraagd. De brandveilig-

heidseisen richten zich op het beperken van het gevaar
naar buiten en niet op de brandveiligheid in een
gebouw. De Arbeidsomstandighedenwet richt zich speci-

fiek op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van
werknemers. Er wordt bijvoorbeeld voorgeschreven

welke noodvoorzieningen er moeten zijn bij de inrich-
ting van arbeidsplaatsen. De arbeidsinspectie kan het

gebruik van ruimten of gebouwen verbieden, maar niet
verplichten tot bouwkundige aanpassingen. Dat kan wel
op basis van de Woningwet, waarin de belangrijkste
voorschriften voor bouwactiviteiten zijn te vinden. De

brandveiligheidseisen waaraan een gebouw moet
voldoen, zijn te vinden in het Bouwbesluit.

Bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit.

Hierin zijn voorschriften van bouwkundige aard opge-
nomen in de vorm van prestatie-eisen. Waar de eisen uit

het Bouwbesluit op gebaseerd zijn is niet geheel duide-
lijk. Dat blijkt ook als de eisen van verschillende

Europese landen met elkaar vergeleken worden. Ieder
land beschikt over een nationale regelgeving die in het
algemeen uitgaat van nationale inzichten. Dit betekent

dat de eisen zijn gebaseerd op historische overwe-
gingen, ervaringen, lessen uit 'echte' branden, vaak

aangevuld met inzicht van deskundigen. Hoewel de
algemene opvattingen over brandveiligheid binnen
Europa veel overeenkomsten vertonen, leidt dit toch tot
grote verschillen in concrete eisen [Langeweg, 2003].

Het Bouwbesluit kan uiteraard niet de veiligheid van een

bouwwerk voor alle scenario's garanderen. Het bevat
eisen voor de veiligheid van personen in het gebouw,

wanneer er brand is in het gebouw. Het houdt echter
geen rekening met de ligging van een spoor onder het
gebouw waar gevaarlijke stoffen over vervoerd worden

en de mogelijkheid van een treinbrand.

3.6 Conclusies
Voor het plaatsen van een gebouw dicht bij of boven

het spoor is een vergunning nodig. Spoorbeheerder
ProRail geeft deze vergunning namens de Minister af en

baseert zich hierbij op de Spoorwegwet en de
Ontwerpvoorschriften voor de Spoorwegbouw (OVS).
Naast de vergunning om dicht bij het spoor te kunnen

bouwen gelden op trajecten waar gevaarlijke stoffen
worden vervoerd regels ten aanzien van externe veilig-
heid, de veiligheid van de omwonenden van de spoorin-

frastructuur. Er gelden eisen ten aanzien van de
overlijdenskans van het individu, die wettelijk zijn vast-

gesteld en er is een oriënterende norm voor het gelijk-
tijdig overlijden van een hele groep, waar gemotiveerd

van mag worden afgeweken. Bij het overbouwen van
het spoor kunnen voor de interne veiligheid eisen
worden gehanteerd die ontwikkeld zijn voor tunnels.

Voor het vastgoed dicht bij en boven het spoor gelden
tenslotte nog een aantal eisen uit het bouwbesluit ten

aanzien van brandveiligheid.



4 Elementen van risicoanalyse

Om te kunnen voldoen aan de regelgeving moet
worden aangetoond dat een voldoende hoog veiligheids-
niveau wordt gehaald. Bij kwalitatieve en kwantitatieve
risicoanalyses wordt bepaald welke calamiteiten zich
voor kunnen doen in het geval dat er naast en boven de
sporen wordt gebouwd. Binnen deze risicoanalyses
worden invoerparameters gebruikt. In dit hoofdstuk
worden de verschillende elementen behandeld die de
basis vormen van de risicoanalyse voor het ontwikkelen
van vastgoed bij spoorinfrastructuur.

4.1 Soorten calamiteiten op het spoor
Als calamiteiten kunnen ontsporing, brand, explosies en

het ontsnappen van toxische gassen worden onder-
scheiden. Deze calamiteiten kunnen ook het gevolg van

elkaar zijn. In de categorie ontsporing vallen de mecha-
nische calamiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan
ontsporende treinen, maar ook botsingen van treinen

met andere treinen of constructies. In deze categorie
vallen ook secundaire risico's als een botsing van de

ontspoorde trein met een niet ontspoorde trein op een
ander spoor. Deze ontsporingen kunnen ook brand tot

gevolg hebben, maar de gevolgen van brand worden in

de analyse van brand meegenomen. Naast het aanrijden
door een trein kan ook mechanische belasting ontstaan
wanneer een trein zijn lading verliest. Het effectgebied

van ontsporingen is ongeveer 30 meter.

Het ontstaan van brand kan meerdere oorzaken hebben.
Vanuit de deterministische benadering is niet de kans op
het ontstaan van brand relevant, maar de beheersbaar-

heid en de gevolgen ervan. Brand kan ontstaan bij de
infrastructuur en in het gebouwen kan in beide

gevallen effect hebben op zowel de reizigers als de
omwonenden. Ook is het mogelijk dat brand overslaat

van de trein naar gebouwen vlak boven en naast het
spoor of andersom. Bij de analyse dient vanwege het
verschil in verspreiding onderscheid gemaakt te worden
tussen brand met vaste, vloeibare en gasvormige

stoffen. Vaste stof brandt uit op de plek van de brand,
maar vloeistof kan zich bij het uitstromen van een ketel-

wagen over een grote oppervlakte verspreiden. Bij een
spoorligging op dijk of viaduct kan dit gebied door

afstroming nog eens groter worden. Het effectgebied
van branden is ongeveer 30 meter en is mogelijk bij een
vloeistofbrand nog iets groter.

Bij transport van gevaarlijke stoffen kan ook sprake zijn
van explosieve stoffen. De gevolgen van een ongeluk

met transport van explosieve stoffen, zoals LPG, is de
derde categorie calamiteiten dat binnen dit onderzoek

wordt behandeld. LPG wordt over sporen door een
aantal Nederlandse stations vervoerd en kan een
explosie tot gevolg hebben. Een zogenaamde BLEVE
heeft een effectgebied van honderden meters. Buiten

ongeveer 300 meter wordt ervan uitgegaan dat er geen
dodelijke slachtoffers meer vallen. Ook andere stoffen

dan LPG kunnen een BLEVEveroorzaken.

Uit lekkende goederenwagons kunnen toxische stoffen
ontsnappen, zoals chloor. Ontsnappen van toxische

stoffen zal een beperkt gevolg hebben op de gebouwen
en constructies boven en naast het spoor. Er is echter

een kans op een grote groep slachtoffers tot ver buiten
de plaats van het ongeluk, omdat een gaswolk van toxi-
sche stoffen zich over een afstand van kilometers kan

verplaatsen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen toxi-
sche gassen die lichter zijn dan lucht en toxische gassen
die zwaarder zijn dan lucht, omdat deze een verschil-

lende verspreiding hebben.
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.••• Hoogteligging van de sporen

Op een aantal plaatsen zijn de sporen ondergronds

gebracht of verdiept voor de verbetering van het trans-
portsysteem en het wegnemen van de hinder van het

treinverkeer in de stad. Station Rotterdam Blaak is hier
een voorbeeld van. De complexiteit wat betreft veilig-

heid wordt hier meer verwacht op het gebied van het
bouwen vlak bij een tunnel dan bij het gebruik. Doordat
de sporen een diepe ligging hebben is er slechts een

beperkte verbinding tussen 'intern' en 'extern',
waardoor brand en ontsporing relatief weinig effect

hebben op de bebouwing. In Rijswijk zijn de sporen
verdiept aangelegd en deels overdekt. Er is hier een
grotere relatie tussen het spoorsysteem en de bebou-

wing, waardoor externe veiligheid in vergelijking met
een ondergrondse ligging meer van belang is. De

gevolgen van een ontsporing zijn beperkt door de gelei-
dende werking van de wanden van de tunnel.

4.3 Goederenvervoer versus personenvervoer
Bij het bepalen van de scenario's is het van belang of er

naast personenvervoer ook goederenvervoer plaatsvindt
over de sporen. Als er geen goederenvervoer plaats-
vindt, vallen de calamiteiten met explosies en toxische

stoffen af. Afhankelijk van de inhoud van de goederen-
trein kan een brand een grotere schade veroorzaken dan

bij een personentrein, vanwege een hogere brandlast op
de constructie. Daarnaast kan het zo zijn, dat op het

traject explosieve of toxische stoffen worden vervoerd
waarvoor additionele maatregelen nodig zijn. In de

onderstaande tabel zijn de verschillende categorieën
gevaarlijke stoffen opgenomen, die over het spoor
worden vervoerd, inclusief voorbeeldstoffen. Bij de

risicoanalyse kan bij brandbare stoffen onderscheid
worden gemaakt tussen vaste en vloeibare stoffen. Voor

gassen kan ook een onderscheid gemaakt worden op
basis van verschil in verspreiding en dan wel tussen
gassen die lichter dan lucht zijn en gassen die zwaarder

dan lucht zijn.

4.2 Hoogteligging van de sporen
Er zijn vier verschillende hoogteliggingen mogelijk van
de sporen, die van belang zijn voor de analyse van de
veiligheid: ondergronds, verdiept, op maaiveld en

verhoogd. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen
de verschillende hoogteliggingen, omdat ze de effectaf-
standen van calamiteiten beïnvloeden.

Een spoorligging op maaiveld maakt de analyse van de
veiligheid complexer, omdat ontsporing van een trein
een belangrijke rol gaat spelen, aangezien de trein bij

ontsporing direct tegen het gebouw aan kan rijden. Het
laatste type sporenligging is de verhoogde sporenlig-

ging. Bij dit type is de problematiek nog groter dan bij
maaiveldligging. Het kan bijvoorbeeld gebeuren, dat een

trein van de spoordijk of het viaduct afrijdt, met alle
gevolgen van dien.

" Categorieën gevaarlijke stoffen op het spoor

5tof(ategone

A
B2
B3
C3
D3
D4

Brandbare en zeer txenaoere gassen
Toxische gêissen
Zeer toxische gassen
Zeer brendbsre vloeistoffen
Toxische vloestoffen
Zeer toxische vloeistoffen

LPG/propaan
Ammoniak

Chloor
Hexaêin

Wêiterstofsulfide
Acrylnitril



4.4 Bouwen naast versus boven sporen
Er zijn voor het maken van een risicoanalyse belangrijke
verschillen tussen het bouwen naast en het bouwen

boven sporen. Enerzijds is dit door de effecten van
mogelijke calamiteiten en anderzijds door onvolkomen-

heden in de regelgeving. Bij het bouwen naast sporen is
het mogelijk om de huidige regelgeving toe te passen
en de risicocontouren uit te rekenen. Die afstand kan

dan worden aangehouden. Voor het bouwen boven
sporen moet de regelgeving verdergaand worden geïn-
terpreteerd en mogelijk worden aangepast. Dit bete-

kent, dat er voor het overbouwen van sporen veel meer
onduidelijkheden zijn qua mogelijkheden dan bij

bouwen naast sporen. Om een aanrijding van een
gebouw naast het spoor tegen te gaan kan aanrijdbevei-

liging worden aangebracht, zoals omschreven in de
Ontwerpvoorschriften voor de Spoorwegbouw. Dit is

bijvoorbeeld gebeurd in Amersfoort bij het gebouw
Eempolis. Voor projecten over het spoor heen zijn deze
regels echter niet toereikend, maar kan wel worden

gekeken naar projecten die in de Nederlandse praktijk
zijn gerealiseerd, zoals de overbouwing van station

Rijswijk, waar de kolommen tussen de sporen op een
ontsporingsgeleiding zijn geplaatst.

Het inpakken van de sporen vormt een belangrijk
verschil tussen het bouwen naast en het bouwen boven

sporen bij het opstellen van de risicoanalyse. Doordat de
sporen ingepakt zijn kan bij een brand bijvoorbeeld de
rook niet weg en ontstaat sneller een gevaarlijke situatie

met name ten aanzien van de interne veiligheid. Bij het

.••• Kolommen op ontsporingsgeleiding tussen de sporen bij de

overbouwing van station Rijswijk

opsluiten van een ontsnappende gaswolk wordt de kans
vergroot, dat een ideaalluchtmengsel ontstaat die kan
leiden tot een explosie. Het opsluiten van een wolk met

toxische stoffen kan echter weer voordelen hebben voor
de omgeving, omdat daarmee de verspreiding beperkt

wordt en er mogelijk minder slachtoffers vallen. Bij het
wel of niet overbouwen moet ook nadrukkelijk de afwe-

ging tussen interne en externe veiligheid worden
gemaakt. Wat veiliger is voor de omwonenden van het

spoor kan onveiliger zijn voor de gebruikers van het

station. Daarnaast kan een gebouw boven de sporen
door aanrijding of brandbelasting instorten op de

sporen, wat bij een gebouw naast sporen minder snel
kan. Dit geeft een veel grotere economische schade en
heeft consequenties voor het gebruik van het spoor.

4.5 Risico's van vastgoed richting het spoor
In het vastgoed kunnen zich calamiteiten voordoen die
effect hebben op de naast- of onderliggende spoorinfra-

structuur. Er kunnen delen van het gebouw naar
beneden vallen of mensen kunnen iets uit het raam

gooien. Dit kan leiden tot een mechanische last op een
trein die er onder rijdt. Ook brand speelt een belangrijke

rol, omdat een brand in het vastgoed over kan slaan op
onderliggende bebouwing of kan leiden tot instorting
en daarmee de spoorinfrastructuur beïnvloedt. Bij het

bestrijden van brand in het vastgoed is het belangrijk te
beseffen dat de brand veelal pas geblust kan worden als
de bovenleiding spanningsloos is gesteld. Tenslotte kan

zich een explosie in het vastgoed voordoen.

Ontsporingsgeleiding bij gebouw Eempolis bij station Amersfoort
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overbouwing van de A 7 0 West, Amsterdam

4.6 Veiligheid tijdens de bouw versus veiligheid
tijdens de exploitatie

Bij het beoordelen van de veiligheid kan onderscheid

worden gemaakt tussen de bouwen de exploitatie.
Onderhoud aan de bebouwing wordt gekoppeld aan de
analyse voor de bouwfase, omdat het beide werk aan

het gebouw betreft. In grote lijnen kan worden gesteld,

dat onveiligheid tijdens de exploitatie voornamelijk
bepaald wordt door de risico's die spoorverkeer met zich
meebrengt en dat de onveiligheid tijdens de bouw voor-

namelijk bepaald wordt door de risico's die het bouw-
proces met zich meebrengt. Om zorg te dragen voor
een goede veiligheid tijdens de bouw, zowel voor bouw-

vakkers als voor omwonenden, hoort deze expliciet thuis
in het programma van eisen, waar de opdrachtgever
verantwoordelijk voor is [Meijer, et al., 2001].

Tijdens het bouwen van een gebouw vlak naast of

boven sporen kunnen zich verschillende calamiteiten
voordoen. Er kunnen tijdens de bouwelementen naar

beneden vallen, die schade aanrichten en er kan brand
ontstaan. Door deze calamiteiten kunnen vervolg-

schaden ontstaan, zoals bijvoorbeeld het instorten van
het gebouw [Suddle, 2001]. Het naar beneden vallen

van elementen op de onderliggende infrastructuur moet
voorkomen worden. Deze kan tijdens specifieke hijs-
werkzaamheden bijvoorbeeld worden afgesloten. Ook is
het mogelijk om een opvangvloer voor de bouwfase aan

te brengen. Dit laatste is onder andere gebeurd bij de

aanleg van de overbouwing van de A 10 West in
Amsterdam bij stadsdeel Bos en Lommer.

Het bouwproces kan ook leiden tot secundaire schade.

Door het bouwproces kan bijvoorbeeld verplaatsing of
verzakking van de spoorbaan optreden, wat kan leiden

tot ontsporingen. Ook kan het bouwproces de systemen
van de spoorinfrastructuur beïnvloeden, bijvoorbeeld
door trillingen die door het bouwproces worden veroor-
zaakt. Bij bebouwingsplannen boven en vlak naast de

spoorwegtunnel in Rotterdam is dit een belangrijk punt
van aandacht, omdat zodanige schade aan de tunnel op

zou kunnen treden door het bouwproces dat geen trein-
verkeer meer mogelijk is.

4.7 Conclusies
Bij het maken van een risicoanalyse voor het bouwen bij
of boven sporen dient een aantal elementen te worden

opgenomen om een goed overzicht van de risico's te
krijgen. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de
verschillende calamiteiten die kunnen ontstaan, met

name wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Daarnaast is de hoogteligging van de sporen van belang
voor wat betreft de effecten die kunnen optreden
wanneer calamiteiten zich voordoen. Bij het maken van
een analyse maakt het een groot verschil of er (gevaar-

lijke) goederen worden vervoerd over het spoor. Ook

zijn er grote verschillen tussen bouwen naast en
bouwen boven sporen die moeten worden meege-
nomen. Naast de risicoanalyse van de calamiteiten op

het spoor, moet een tweede risicoanalyse worden
gemaakt voor de effecten van mogelijke calamiteiten in
het vastgoed op de spoorinfrastructuur. Tenslotte is het

van belang om onderscheid te maken tussen de bouw-
fase en de exploitatiefase. In de bouwfase spelen vooral

de risico's van het vastgoed op het spoor een rol en in
de exploitatie vooral de risico's van het spoor op het

vastgoed. In een derde risicoanalyse kunnen de risico's
van het bouwproces worden behandeld.



5 Recente ontwikkelingen

Door maatschappelijke aandacht voor veiligheid wordt
er uitgebreid onderzoek gedaan en ontstaan er nieuwe

ontwikkelingen om de veiligheid te verbeteren. Op het
gebied van veiligheidsbeleid zijn met name het rapport
'Verantwoorde risico's, veilige ruimte' van de raden van

V&Wen VROM en de rapportage 'Nuchter omgaan met

risico's' van het RIVM van belang. Daarnaast is er de
ontwikkeling van de introductie van de veiligheidseffeet-
rapportage naast de milieueffectrapportage en is er een

aantal autonome ontwikkelingen die de veiligheid van
het vervoer over het spoor verder zullen verbeteren.

5.1 Raden VROM en V&W
De problematiek van de externe veiligheid in combinatie

met de binnenstedelijke verdichting is door de Raden
van VROM en V&W gezamenlijk opgepakt. Zij hebben

een rapport opgesteld waarin richtingen worden voor-
gesteld om met de problematiek om te gaan. In dit

rapport wordt onderscheid gemaakt tussen drie
domeinen: bronnen in ketens, transport in netwerken en
veiligheid op locatie [VROM-raad en Raad voor Verkeer

en Waterstaat, 2003J. In het eerste domein staan de
veroorzakers centraal en wordt gekeken naar de risico-
bronnen in samenhang met de ketens van activiteiten

waarbinnen activiteiten plaatsvinden. Het tweede
domein is het domein van de beheerders van transport-

netwerken. De lokale overheden zijn de hoofdrolspelers
in het derde domein. In dat laatste domein wordt

beschouwd welke risico ruimtelijke ontwikkelingen en
risicovolle activiteiten opleveren voor de leefomgeving.
De drie domeinen worden integraal bekeken.

Het rapport geeft richting aan toekomstig beleid voor

deze verschillende niveaus waarop de problemen opge-
lost dienen te worden. Daarnaast is het samenwerken

tussen de verschillende ministeries een belangrijke stap
in het ontwikkelingsproces van nieuwe regelgeving. De
trend op centraal niveau bij de overheid is dus het inte-

graal kijken naar de problematiek en het onderbrengen
van de problemen op de juiste niveaus. Een nadeel is
echter dat het rapport slechts beleidsrichti ngen geeft.

Het biedt de ontwerper geen handvatten om een
ontwerp bij het spoor te realiseren met gerichte maatre-

gelen, zodat het voldoet aan algemeen geaccepteerde
regels. Het onderzoek is met name gericht op zaken in
domein drie, datgene wat binnen het ontwerp van een

project aan veiligheid kan worden gedaan.

5.2 RIVM
Vanuit de door VROM en V&W ingezette lijn volgt RIVM
met een rapport over hoe met risico's van grote rampen

om te gaan [RIVM, 2003J. In het rapport wordt kritiek
geuit op de differentiatie van de risico's waaraan de
bevolking wordt blootgesteld. Zij stellen voor, dat in

principe moet worden uitgegaan van het generieke 10-6

beleid. Op basis van een kosteneffectiviteitsanalyse kan

daarna worden vastgesteld of de risico-euro goed
besteed is. Als het garanderen van een bepaald bescher-
mingsniveau onbetaalbaar wordt, kan de politiek

besluiten om minder kostbare vormen van risicoreductie
toe te passen of specifieke risico's te accepteren. Iets

dergelijks zou ook voor stationsgebieden waar vervoer
van gevaarlijke stoffen plaatsvindt kunnen gaan gelden.

Nuchter omgaan met risico's zou volgens het RIVM
kunnen betekenen, dat onderkend wordt dat milieurisi-

co's niet allemaal over één kam te scheren zijn en
derhalve enige differentiatie nodig is. Dit 'nuchter'

kijken naar risico's kan zodanig worden ingevuld, dat de
risico's met grote kans en klein gevolg anders beoor-

deeld worden dan die met kleine kans en een zeer groot
gevolg. Een trend voor de beoordeling van de veiligheid
is in ieder geval, dat nuchter en gedifferentieerd naar
risico's wordt gekeken en dat de kosten en baten van

risico-euro's goed worden afgewogen.

.••. Drie domeinen van externe veiligheid

[VROM en V&Wj



5.3 Veiligheidseffectsrapportages (VER)
Het onderzoek naar de veiligheid van het bouwen bij en
boven sporen kan worden ingezet ter ondersteuning van

Veiligheidseffectsrapportages (VER).Van deze VER's
wordt verwacht, dat ze in de toekomst een steeds

belangrijkere rol gaan spelen en mogelijk naast de MER
een verplicht onderdeel van de planvorming worden.
Het zou overwogen moeten worden om in ieder geval

voor grootschalige vernieuwingsprojecten een VER
verplicht te stellen. Bij intensivering, zeker in combinatie

met het gevaar van gevaarlijke stoffen, ontstaan
complexe situaties waar kleine gebeurtenissen tot grote
rampen kunnen leiden. Wanneer bij het realiseren van

een dergelijk project uitgebreid aandacht wordt besteed

aan de gevolgen voor de veiligheid, is het mogelijk om
onnodig onveilige situaties te vermijden. Daarnaast zal
het totale veiligheidsniveau mogelijk hoger liggen dan

bij reguliere projecten waarbij geen aparte aandacht aan
de veiligheid is besteed. Deze VERzou ook boven

projectgrenzen uit moeten stijgen. Dit is nodig om te
voorkomen dat het oplossen van de veiligheid op de ene

plaats leidt tot onveiligheid op een andere plaats. Een
voorbeeld hiervan is het recente weigeren van een
rangeervergunning voor het emplacement van Venlo.

Het gevolg is dat de giftige stoffen die D5M in Geleen
produceert niet meer via Venlo rechtstreeks naar

Duitsland gaan. De lading wordt eerst over het
Brabantspoor (door onder meer Eindhoven, Tilburg en
Breda) naar Kijfhoek boven Dordrecht vervoerd. Daar

wordt gerangeerd, waarna een deel van de lading
opnieuw via de Brabantse stedenrij bij Venlo alsnog de
grens over gaat [Branbants Dagblad, 2004]. Dit leidt in

totaal tot een onveiligere situatie, terwijl de veiligheid

lokaal verbetert.

5.4 Ontwikkelingen ter verbetering
veiligheid spoor

De huidige aanpak van veiligheid is meer dan een stand-
still benadering. Het beleid is gericht op een continue

verbetering van het veiligheidsniveau. In de toekomst
zullen verbeteringen te verwachten zijn op verschillende

terreinen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over
het spoor, waarvan de impact op de externe veiligheid
nog niet is meegenomen. De volgende ontwikkelingen

spelen hierbij onder andere een rol: verbeterde treinen,
het niet rangeren van goederentreinen in de buurt van
het station, ketenstudies en saneringsbeleid van VROM

voor Externe Veiligheid. Deze maatregelen spelen op de
middellange en lange termijn. Bij het bepalen van de

veiligheid van het ontwikkelen van vastgoed bij het
spoor spelen deze maatregelen nu geen rol.

5.5 Conclusies
Er is een aantal nieuwe ontwikkelingen met betrekking

tot het benaderen van de veiligheid en het verbeteren
van de veiligheid waar te nemen. In rapporten van de
Raden van VROM en V&W en van het RIVM wordt

gepleit voor een andere kijk op veiligheid. Hierbij wordt
gekeken naar verantwoordelijkheden op verschillende

niveaus en worden onveiligheden gedifferentieerd
behandeld met een nuchtere kijk. Daarnaast is er de
ontwikkeling van de veiligheidseffectsrapportage, die

ingevoerd zou moeten worden naast de milieueffectrap-
portage om een goed beeld van de integrale conse-
quenties van een project op de veiligheid van de

omgeving te krijgen. Tenslotte is er nog een aantal
ontwikkelingen in het verbeteren van het goederenver-
voer als geheel.



6 Integrale visie

Als resultaat van het voorgaande wordt hieronder een
visie gepresenteerd voor het bepalen van de veiligheid
van bouwen bij en boven sporen. Hiervoor zal eerst een

uitstap gemaakt worden naar de regelgeving voor
geluid, om deze vervolgens te interpreteren richting
regelgeving voor externe veiligheid. In deze nieuwe visie

worden elementen als de derde dimensie, calamiteiten

en hun effectafstanden, de ruimtelijke context en het
verschil tussen bouwen bij en bouwen boven sporen
meegenomen. De visie is verwerkt in de HR-3D-benade-
ring [Wilde & Snel, 2003}.

6.1 Principe van bron-weg-ontvanger
De Nederlandse risicobenadering en de tweedimensio-
nale benadering passen onvoldoende bij de huidige

ontwikkelingen. Om dit te illustreren kan de vergelijking
met regelgeving voor geluid worden gemaakt. Voor

geluid geldt het principe van bron-weg-ontvanger.
Wanneer er een probleem is met geluidsoverlast kan je
dat aanpakken in de bron, de weg én de ontvanger.

Aan de bron kan dit bijvoorbeeld door het plaatsen van
installaties die booggeluid bij de rails verminderen. In de

weg kan dit door afstand te houden of door geluids-
schermen te plaatsen en bij de ontvanger kan ervoor
gekozen worden om een geluidwerende of 'dove' gevel

te plaatsen.

De huidige methodiek voor het bepalen van de externe
veiligheid kent drie stappen. De eerste stap is een set
vuistregels. Wanneer het vervoer over een bepaalde

vervoersas kleiner is dan een voorgeschreven hoeveel-
heid hoeft niet aan de externe veiligheid te worden

gerekend. De tweede stap is het berekenen van de risi-
cocontour met eenvoudige rekenprogramma's, die de

risicocontour in twee dimensies, de afstand van het
spoor die moet worden vrijgehouden van bebouwing,

aangeeft. Als derde stap is het mogelijk om een kwanti-
tatieve risicoanalyse te doen.

Bij het bepalen van de externe veiligheid met een

eenvoudig rekenprogramma, heeft de ontwerper maar
rekening te houden met een bepaalde afstand: de

contour voor plaatsgebonden risico. Maatregelen aan de
weg (goten voor het opvangen van lekkende benzine) of
bij de ontvanger (kantoorgebouwen met een overdruk-

installatie waardoor toxische gassen niet binnen kunnen
dringen) hebben geen substantieel effect op het aantal

meters van de risicocontour in die berekening. Deze
situatie is evident onlogisch omdat de gebruiker van het

gebouw er wel door wordt beschermd. In de volgende
paragrafen worden elementen geïntroduceerd die
toegevoegd zouden moeten worden in deze risicoana-

lyse om beter aan te sluiten bij de feitelijke veiligheid

van het project.

6.2 Introductie van de derde dimensie
Bij bouwen dicht bij of boven de sporen en bij stedelijke

verdichting gaat de derde dimensie een steeds belang-
rijker rol spelen bij het bepalen van de veiligheid, maar
deze is in de huidige methodiek voor het bepalen van

de veiligheid niet meegenomen. De vierde dimensie is in
de beschikbare computerprogramma's overigens wel

meegenomen, omdat deels onderscheid wordt gemaakt
tussen het gebruik van het vastgoed overdag en 's

nachts. Intensief en meervoudig ruimtegebruik zijn per
definitie gekoppeld aan vier dimensies. Een nieuwe
methodiek om de externe veiligheid te berekenen moet

dus ook uitgerust zijn met berekeningen voor vier
dimensies. Hoewel computerprogramma's er nog niet

zijn, kan de derde dimensie wel al in kwalitatieve risicoa-
nalyses worden uitgewerkt [Suddle, et al., 2003].

Voorgestelde maatregelen zouden bijvoorbeeld op basis
van een expert opinion al verrekend kunnen worden. Dit
gebeurt nu al in kwantitatieve risicoanalyses.



6.3 Calamiteiten en bijbehorende effectafstanden
De externe veiligheid wordt op het moment vastgelegd
in één contour. Deze contour representeert een heel
stelsel van verschillende calamiteiten. Het is, gegeven
het verschillende karakter van deze calamiteiten, echter

niet logisch om ze te combineren in één contour. De vier
typen calamiteiten die kunnen worden onderscheiden

hebben namelijk effectafstanden waar een schaalgroot-
teverschil in zit. Voor brand en ontsporing geldt een

effecfafstand van ongeveer 30 meter. Buiten deze

afstand hebben brand en ontsporing nauwelijks of geen
effect op de omgeving. Explosies hebben een effectaf-

stand met een andere schaalgrootte, namelijk 300
meter. Tenslotte kunnen rampen met toxische stoffen

effectafstanden hebben van kilometers. Dat is nog eens
een schaal groter. Vanwege dit verschil in schaalgrootte

is het optellen en verrekenen van de gemiddelde afstand
tot één contour niet terecht. Een gedifferentieerde risi-
cobenadering zou hieraan tegemoet kunnen komen.

6.4 Lokale ruimtelijk-functionele context
De rekenmodellen voor het bepalen van de externe
veiligheid houden nauwelijks of geen rekening met de

ruimtelijke context van een gebiedsontwikkeling. De
belangrijkste variabele daarbij is de hoogteligging van de

sporen. Een calamiteit bij een ondergronds gelegen
spoor heeft meestal veel minder externe impact dan een
calamiteit op een verhoogd gelegen spoor. Ook de

ruimtelijke context van de spoorbaan is van belang. Het
aanbrengen van geleiderails, al dan niet binnen of

buiten de sporen, de aanwezigheid van goten om
brandbare stoffen op te vangen met het oog op plas-

branden en vergelijkbare ruimtelijke vonrzieningen
dienen in de rekenmodellen te worden meegenomen.
Ook de ruimtelijk-functionele context van het vastgoed
is van belang, zoals het verschil tussen lage en hoge
gebouwen en de functionele indeling.

.•• IPO-RBM versus HR-3D

6.5 Veiligheid naast versus veiligheid boven
Behalve bouwen dichter op de infrastructuur is het

bouwen over de infrastructuur heen een grote uitda-
ging. Het idee dat hierbij leeft, is dat dit onveiliger is
dan bouwen vlak naast de infrastructuur. Hier kan

echter op twee manieren naar worden gekeken. Als
bouwen boven infrastructuur tweedimensionaal bena-

derd wordt, is het per definitie onveiliger, omdat je bij
sporen er dan niet dichterbij kunt zitten dan erboven.
Echter, wanneer de reële situatie beschouwd wordt, die

driedimensionaal is, is bouwen boven sporen niet per se
gevaarlijker dan bouwen naast infrastructuur. Mensen in

een gebouw boven een tunnel met een robuuste
constructie, gasdetectie, sprinklerinstallaties, ventilatie-

voorzieningen en ontsporingsgeleiding zijn bij een cala-
miteit beter beschermd dan mensen in een gebouw
naast het spoor. Hiermee is overigens ook niet gezegd

dat bouwen boven infrastructuur altijd veiliger is. Het
genuanceerd kijken naar verschillende calamiteiten en

hun effect op de ontvanger geeft mogelijkheden om de
veiligheid meer te benaderen vanuit de concrete situatie

en recht te doen aan de daadwerkelijke risico's.

6.6 IPO-RBM versus HR-3D
De bovenstaande constateringen hebben geleid tot een
visie op de manier waarop met veiligheid omgegaan

dient te worden gegeven de problematiek van onvolle-
dige regelgeving en de huidige tweedimensionale bena-

dering in eenvoudige risicoanalyses. Deze visie is de
HR-3D-benadering. HR-3D is geen rekenmodel, maar
een manier van denken om de goede maatregelen toe

te passen. HR-3D gaat uit van het uitsplitsen van
verschillende mogelijke calamiteiten, hun effectafstanden

en de ruimtelijke context van het plangebied. Met
verder onderzoek en het registreren en ontsluiten van
praktische ervaring uit ontwerpprojecten kan een
'toolbox' gecreëerd worden die een zelfde status als
IPO-RBM zou kunnen krijgen. IPO-RBM staat voor
InterProvinciaal Overleg - Risico Beoordelings Methodiek

en is een algemeen gebruikt en geaccepteerd reken-

model om risicocontouren te bepalen.



Er zijn vier mogelijke calamiteiten die in ogenschouw

worden genomen: ontsporing, brand, explosies en het
ontsnappen van toxische stoffen. Hoewel in de huidige
risicobenadering van IPO-RBM één risicocontour voor

deze calamiteiten gezamenlijk wordt vastgesteld,
hebben ze verschillende effectafstanden. Dit effect

hangt ook nog eens af van de ruimtelijk-functionele
context die in IPO-RBM niet is meegenomen. De

effecten van brand en ontsporing reiken niet verder dan
zo'n 30 meter van het spoor en zijn met gerichte maat-
regelen beheersbaar. Effecten van explosies reiken tot

op honderden meters en toxische gassen tot op kilome-
ters. Deze effecten zijn slechts in beperkte mate

beheersbaar, maar als het misgaat maakt het niet uit of
een gebouw op 5 of 15 meter van het spoor staat,
terwijl 15 meter in veel gevallen wel buiten de contour
van plaatsgebonden risico valt. De HR-3D-benadering

stelt voor om een tussenstap in de eenvoudige risicoana-

lyse te bouwen waarbij effecten en maatregelen worden
meegenomen, zodat een andere risicocontour ontstaat,

waarbinnen meer vrijheden zijn voor het ruimtelijk
ontwerp. Hieronder worden de consequenties van deze
manier van denken voor het plaatsgebonden risico en

het groepsrisico besproken.

6.7 Consequenties voor het plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico is een optelsom van kansen

en effecten van verschillende calamiteiten die kunnen
leiden tot het overlijden van een individu. Bij het
toepassen van de HR-3D-benadering kunnen per effect-

type gerichte maatregelen worden onderzocht met een
bijbehorende risicoreductie, gegeven een bepaald trans-
port met een vaststaande kans op een calamiteit. Door

het toepassen van een maatregel kan de kans op over-

lijden door het beheersen van bepaalde calamiteiten
omlaag gebracht worden, mogelijk tot onder de
10-6_risicocontour waar deze er eerst boven zat.

In de figuur rechtsboven staat de optelsom van de

verschillende calamiteiten weergegeven. Per calamiteit
kunnen, rekening houdend met drie dimensies, maatre-

gelen worden genomen om de kans op overlijden te
verkleinen. Voor brand en ontsporing zijn maatregelen

te bedenken die de calamiteit dusdanig beheersen dat
de kans op overlijden substantieel daalt. Voor deze
calamiteiten, ontsporing en brand, wordt in de figuur
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ook de grootste reductie weergegeven. Voor explosies is

dit lastiger, net als voor toxische gassen, want deze
hebben grote effectafstanden en zijn veel moeilijker

beheersbaar. Het totaal aan maatregelen maakt dat een
situatie die eerst boven de grens van de 10-6-risicocon-
tour zat teruggebracht kan worden tot onder de 10-6-

risicocontour, waardoor het gebouw op dezelfde afstand
van het spoor wel voldoet aan de norm voor plaatsge-

bonden risico.

6.8 Consequenties voor het groepsrisico
Voor het groepsrisico werkt de risicoreductie met HR-3D
beperkter. De risico's van ontsporing en brand zijn rede-

lijk te reduceren, maar hebben een beperkte effectaf-
stand. Slechts kleinere groepen lopen gevaar door de

beperkte impact van deze calamiteiten. De effecten van
een explosie en het ontsnappen van toxische stoffen

beslaan vaak een groter gebied en treffen daarmee een
grote groep. Door de norm wordt het risico daarbij
kwadratisch groter. Door de aard van deze calamiteiten

is een substantiële reductie (factor 10 of 100) niet
economisch mogelijk voor de hele omgeving van de
transportas. Daarom kan slechts een deel van de beno-

digde risicoreductie worden gerealiseerd. Vanuit het

beleid zal dan of gekozen moeten worden voor een
andere ruimtelijke ordening of het reduceren van de risi-
co's aan de bron (nog veiliger transport of geen trans-

port van gevaarlijke stoffen) of tenslotte het accepteren
van het bijbehorende groepsrisico.
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.••• confrontatie tussen veiligheid en ruimtelijk ontwerp

6.9 Ontwerp en beleid
Alleen rekenen aan veiligheid is niet voldoende.
Absolute veiligheid is niet mogelijk omdat er altijd
bepaalde risico's zullen blijven bestaan. Daarom moet

gericht geïnvesteerd worden in het verbeteren van de

veiligheid. Er moeten op de goede niveaus afwegingen
worden gemaakt. Het blijkt moeilijk om voor bepaalde
calamiteiten een substantiële effectreductie te bewerk-

stelligen met betaalbare, haalbare maatregelen. De ene
calamiteit kan eenvoudiger binnen het project worden

opgelost dan de andere. In het algemeen kan worden
gesteld, dat de calamiteiten met een grote effectafstand
nauwelijks binnen het project opgelost kunnen worden,

maar geaccepteerd of op hoger schaalniveau opgelost
moeten worden. Calamiteiten met een kleine effectaf-

stand kunnen juist door gerichte maatregelen binnen
het project goed beheersbaar zijn, waardoor het totale

risico sterk gereduceerd wordt. In de figuur zijn de
confrontaties op de verschillende schaalniveaus tussen
veiligheid en ruimtelijke ordening weergegeven. In het

midden staat aangegeven over welke effectafstanden
welke calamiteiten een rol spelen.

Deze benadering kan geplaatst worden in hetzelfde
kader als qeïnitieerd is met het rapport 'Nuchter
omgaan met risico's' [RIVM, 2003]. Ook voor de ontwik-

keling van knooppunten geldt, dat het van belang is om

doelmatig te investeren in het beperken van onveilig-
heid. Middelen om de effecten van brand en ontsporing

te beheersen zijn vaak kosteneffectief te ontwerpen,
terwijl het beheersen van een ontploffing van een LPG

tank in binnenstedelijke gebied slechts beperkt mogelijk
en heel duur is. Tegelijkertijd leiden constructieve oplos-

singen om een ontploffing zoveel mogelijk te beheersen
tot onevenredig overgedimensioneerde constructies die
door hun omvang ook nog eens kunnen leiden tot een

vergroting van sociale onveiligheid en een vermindering
van de ruimtelijke kwaliteit.



Voor het tot stand brengen van knooppuntontwikkeling

rond transportassen waar transport van gevaarlijke
stoffen plaatsvindt zijn drie scenario's denkbaar: stoppen

met het vervoer van gevaarlijke stoffen, niet bouwen of
als derde scenario vervoeren en bouwen, waarbij onbe-

heersbare calamiteiten met een zeer kleine kansen van
optreden geaccepteerd worden [Wilde, et al, 2DD3b].
Het laatste scenario lijkt, mede door het rapport van het

RIVM, logischer te worden. Absolute veiligheid is
tenslotte niet mogelijk, dus probeer de euro's daar te
investeren waar ze het meeste opleveren en dat is voor-

namelijk in de preventie en beheersing van brand en
ontsporing. Landelijk beleid zou erop gericht moeten

zijn om het vervoer van gevaarlijke stoffen op termijn te

stoppen en wellicht is dan het bouwen met tijdelijke
onveiligheid politiek haalbaar. Bouwen met schijnveilig-
heid is echter geen optie I

6.10 Conclusies
Met de grote hoeveelheid plannen in Nederland waarbij
zeer dicht bij en boven het spoor wordt gebouwd is het

essentieel om de derde dimensie, calamiteiten en hun
effectafstanden en de ruimtelijke context op te nemen

in de regelgeving en de rekenmodellen ter bepaling van
de veiligheid. De HR-3D-benadering kan bij verdere
uitwerking de basis vormen voor een tussenstap tussen

IPO-RBM en de kwantitatieve risicoanalyse. Om hier
gebruik van te kunnen maken moet de benadering

geformaliseerd en getoetst worden en moet er
consensus zijn over de toepassing ervan. De kwantita-
tieve risicoanalyses moeten ook worden ingericht op een

driedimensionale benadering, zodat verbeteringen voor
de veiligheid die behaald worden met de HR-3D-bena-

dering bij definitieve uitwerking van de plannen, waar
nodig ook in detail, onderbouwd kunnen worden.

Voor de afweging tussen maatregelen in beleid of
ontwerp is het van belang om oplossingen op het goede

schaalniveau te kiezen. Maatregelen voor brand en
ontsporing moeten dan bij voorkeur worden genomen

binnen het project (ruimtelijk, spoortechnisch, installatie-
technisch, enzovoorts) en maatregelen voor explosies en
toxische gassen dan bij voorkeur in beleid (ketenstudies,

acceptatie, enzovoort). Neem maatregelen dus daar
waar ze het meeste effect hebben en waar ze ook

kosteneffectief zijn.

De veiligheid moet integraal worden bekeken voor de

hele stad of nog breder en niet per project worden
geoptimaliseerd. Er moet een veiligheidsvisie zijn op

boven lokaal niveau en niet alleen voor individuele
projecten. Het braaf inpassen van de tweedimensionale

risicocontouren, die ongenuanceerd worden opgelegd,
leidt enerzijds niet tot een optimale stedelijke kwaliteit

en wekt anderzijds ten onrechte de indruk van veilig-
heid, terwijl de calamiteiten die bij het bepalen van deze
risicocontour dominant zijn niet binnen deze grens

blijven. Het resultaat van een genuanceerde benadering
is dat er meer vrijheden worden gecreëerd voor het
ruimtelijk ontwerp en dat dure vierkante meters dicht bij

en boven de infrastructuur benut kunnen worden
zonder concessies te doen aan de stedelijke veiligheid. In

het volgende hoofdstuk zal deze visie aan de hand van
praktijkprojecten worden geïllustreerd.



7 Voorbeeldprojecten

De consequenties van de HR-3D-benadering zullen in dit
hoofdstuk worden aangegeven voor een drietal

voorbeeldprojecten: het Piazza Centre in Eindhoven,
de Spoorzone van de Drechtsteden (Dordrecht en
Zwijndrecht) en de Zuidas in Amsterdam.

7.1 Piazza Centra, Eindhoven
Eind jaren '60 is in het centrum van Eindhoven het
winkelcentrum Piazza gebouwd. In de loop van de jaren

'90 voldeed het winkelcentrum echter niet langer aan
de moderne eisen, waardoor gekozen moest worden

tussen slopen en renoveren. Er is gekozen voor reno-
vatie, waarbij het winkelcentrum ook werd uitgebreid

richting het spoor. Er is een discussie omtrent de externe
veiligheid ontstaan omdat de uitbreiding van het Piazza
deels in de richting van het spoor heeft plaatsgevonden,

waardoor de gevel nu op nog geen vijf meter uit het
hart van het buitenste spoor ligt waarover gevaarlijke

stoffen worden vervoerd. De risicocontour voor plaats-
gebonden risico schrijft echter een 'veilige' afstand van
15 meter voor. Begin december 2003 heeft de Minister

van VROM gedreigd om het bouwproject stil te leggen
[Eindhovens Dagblad, 2003]. Vanaf dat moment is de
Gemeente samen met de ministeries van VROM en V&W

gaan kijken welke maatregelen nodig zouden zijn om de

risicocontour voor plaatsgebonden risico terug te
dringen. Het slopen van het Piazza Centre was namelijk
geen optie, maar het winkelcentrum zou niet geopend

mogen worden voordat goede maatregelen genomen
zouden zijn. Het groepsrisico wordt niet direct bepaald
door de relatieve afstand van het spoor. Een mogelijke

overschrijding is hier geaccepteerd, waardoor het voor-
alsnog buiten beschouwing is gebleven in de discussie.

Om volgens de beschikbare rekenmodellen te komen tot
een reductie van de afstand van de risicocontour voor

plaatsgebonden risico, is er bij een gelijkblijvende
hoeveelheid transport van gevaarlijke stoffen eigenlijk

maar één maatregel die leidt tot voldoende reductie en
dat is het verlagen van de passeersnelheid van de

treinen tot onder de 40 km/ho In het recente verleden is
echter geld geïnvesteerd in het ombouwen van de
wisselstraten bij Eindhoven, waardoor de treinen tot een

snelheid van 60 km/h kunnen passeren. De capaciteit
van de infrastructuur is hierdoor vergroot. Het beperken
van de transportsnelheid heeft dus consequenties voor

de capaciteit van de spoorinfrastructuur en betekent

feitelijk een desinvestering. Daarnaast is gesteld, dat bij
het gereedkomen van de Betuweroute de hoeveelheid
vervoer van gevaarlijke stoffen af zou nemen, maar ook

dan zal er een behoorlijke hoeveelheid vervoer over-
blijven. Andere maatregelen dan het terugbrengen van

de snelheid hebben in het voor Piazza gebruikte reken-
model voor het bepalen van de afstand van de risico-
contour onvoldoende werking.

Het project kan ook beoordeeld worden met de HR-3D-

benadering. Om een gebouw als het Piazza Centre uit te
kunnen voeren binnen de geest van de beschikbare
wetgeving ten aanzien van het plaatsgebonden risico zal

moeten worden aangetoond dat voldaan wordt aan de
norm van een overlijdenskans van eens in de miljoen

jaar bij permanent verblijf in het gebouw. Het aantonen
hiervan is mogelijk, ondanks het ontbreken van
geschikte computerprogramma's. De ontwerper moet

worden geprikkeld om oplossingen te implementeren die
meer veiligheid bieden. Om te bepalen of aan de eis voor

het plaatsgebonden risico wordt voldaan kan de door de
beschikbare computerprogramma's berekende risicocon-
tour als uitgangspunt worden aangenomen als 'veilig'.

.•• Historische ligging van het winkelcentrum Piazza



Op de berekende afstand van de risicocontour mag een

onbeschermd gebouw worden neergezet waarbinnen
mensen kunnen verblijven met een overlijdenskans door

transport over de spoorweginfrastructuur die lager is
dan eens in de miljoen jaar. Met de HR-3D-benadering
wordt beredeneerd welke extra risico's ontstaan door
het opschuiven richting het spoor. Er kunnen gerichte

maatregelen worden voorgesteld om deze extra onvei-
ligheid te compenseren. Het gaat hier met name om het

betrekken van maatregelen die bij het bepalen van de
risicocontour in bestaande rekenmodellen (onterecht)

niet in rekening zijn gebracht.

Voor een ramp met een toxische stof is het verschil
tussen 5 en 15 meter afstand van het spoor nauwelijks
van belang. Een ramp met een toxische stof kan zich

namelijk uitstrekken over kilometers afstand, dus het al
dan niet verplaatsen van een gebouw kan daar niet van
afhankelijk zijn. De bescherming ten aanzien van
rampen met toxische stoffen hangt meer af van de

gekozen installatie van het gebouw dan van de precieze
afstand, zolang deze beperkt is. Iets vergelijkbaars geldt
voor explosies van LPG tankwagens, de zogenaamde
BLEVE's. Deze kunnen een vuurbal veroorzaken met een

doorsnede van 300 meter.

Het ligt anders bij branden en ontsporingen. Een afstand
van 15 meter uit het hart van de spoorbaan is hier

substantieel veiliger dan een afstand van 5 meter. Voor
deze calamiteiten zullen dus extra maatregelen moeten
worden genomen. Dit is echter zonder meer mogelijk en

deze maatregelen zijn relatief kosteneffectief, zeker als
deze worden vergeleken met de kosteneffectiviteit van
maatregelen die nodig zijn om rampen met toxische
stoffen of LPG te beheersen. Van de mogelijke aanvul-

lende maatregelen aan de spoorinfrastructuur zijn twee
maatregelen zeer effectief: ontsporingsgeleiding en plas-
beperkende maatregelen [Wilde, 2004].

Ontsporingsgeleiding is eenvoudig aan te brengen in

beperkte tijd en tegen beperkte kosten.
Ontsporingsgeleiding is ook nodig om te voldoen aan de
OVS voor wat betreft de aanrijdbeveiliging. De entspo-

ringsgeleiding kan buiten het spoor worden aange-
bracht, waardoor deze tevens een werking heeft voor
het compartimenteren van een plasbrand. Het beperken
van een plasbrand is mogelijk door de brandbare stof

.••• Afstand van de winkelruimte in het

Piazza Centre tot het spoor

weg te laten stromen door het ballastbed. Om te

toetsen of de afstroomsnelheid voldoende is moet de
permeabiliteit van het ballastbed bepaald worden en

kan eventueel onder het ballastbed een goot worden
aangebracht om de vloeistof af te voeren naar een

andere plaats, zodat zich boven het ballastbed geen plas
vormt. Door deze maatregelen worden de effecten van
ontsporing en brand aanmerkelijk gereduceerd. Het
gebouw kan hierdoor veel dichter bij de sporen worden
geplaatst met dezelfde veiligheid. Voor dit soort locaties
betekent dit, dat over een forse lengte langs het spoor

hectaren bouwruimte ontstaan, deels gebaseerd op
plaatsgebonden risico, snelheidsreductie en de aanwe-

zigheid van wissels. Aandachtspunten zijn echter de
aanvalswegen van de brandweer (ook voor het spoor),

het onderhoud aan de gevels, brandafstraling op de
gevels en ontruiming van het winkelcentrum in geval
van een calamiteit.

Positie van het Piazza Centre
.•. ten opzichte van het spoorviaduct



.•• Zicht op het plangebied bij

het spoor in Dordrecht

7.2 Spoorzone Drechtsteden
De belangen op het gebied van nieuwe stedelijke
ontwikkeling en veiligheid kunnen ook botsen. Zo willen

de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht de Spoorzone
Drechtsteden ontwikkelen. De Spoorzone Drechtsteden
is echter één van de grootste knelpunten van vervoer

van gevaarlijke stoffen en stedelijke ontwikkeling in
Nederland. Het ministerie van VROM heeft een pilot

project gestart, waarbij Holland Railconsult is gevraagd
om de door haar ontwikkelde expertise op het gebied

van veiligheid en ruimtelijk ontwerpen te bundelen en
om te kijken welke mogelijkheden er zijn om binnen de
geest van de huidige regelgeving een betere menging
van functies en een hogere dichtheid te bereiken. Het

ruimtelijk ontwerp en de veiligheid dienen daarbij impli-

ciet en gelijktijdig afgewogen te worden. Dit onderzoek
is gedaan in samenwerking met de gemeenten
Dordrecht en Zwijndrecht, de Provincie Zuid-Holland en
het ministerie zelf [Wilde, et al, 2003].

regelen kunnen worden genomen om een dergelijke
indeling mogelijk te maken. Een deel van het proces is

dus omgedraaid, waardoor winst geboekt kan worden in
de ruimtelijk kwaliteit, omdat meer vrijheden ontstaan in

het ruimtelijk ontwerp. Voor de Spoorzone Drechtsteden
is het ruimtelijk ontwerp niet specifiek uitgewerkt, maar

zijn mogelijkheden voor ontwikkeling geschetst.

Binnen de taakverdeling bij VROM om te komen tot
beleid en maatregelen op het gebied van externe veilig-
heid is de directie externe veiligheid ingericht. Deze

directie is er om de belangen van de ruimtelijke orde-
ning in te brengen en te behartigen. Ten behoeve van

de kwaliteit van de leefomgeving weegt de ruimtelijke
ordening uiteindelijk de concurrerende ruimteclaims af.
Het Directoraat Generaal Ruimte levert daartoe de

bouwstenen voor het beleid. Het onderzoek naar de
Spoorzone Drechtsteden vormt één van deze bouw-

stenen.

Het blijkt moeilijk om voor bepaalde calamiteiten een

substantiële effectreductie te realiseren met betaalbare,
haalbare maatregelen. De ene calamiteit kan eenvou-

diger binnen het project opgelost worden dan de
andere. Algemeen kan worden gesteld, dat de cala-
miteiten met een grote effectafstand nauwelijks binnen

het gebouw opgelost kunnen worden, maar op hoger
niveau zelfs bovenlokaal niveau opgelost of geaccep-

teerd moeten worden. Calamiteiten met een kleine
effectafstand kunnen juist door gerichte maatregelen
aan het gebouw goed beheersbaar zijn, waardoor dit

deel van het plaatsgeboden risico sterk gereduceerd
wordt. Als op lager schaalniveau geen oplossing moge-
lijk is, kan de confrontatie opschuiven naar een hoger

schaalniveau, terwijl oplossingen op een lager schaalni-
veau moeten plaatsvinden.

Het project is opgezet in twee stappen. Bij de opdracht
Drechtsteden is ervoor gekozen om eerst het gewenste

plan in te tekenen, ongeacht afstanden voor veiligheid.
Pas in een tweede stap is bekeken hoe vervolgens maat-



Bij het eerste ontwerp van de Spoorzone in het pilot

project was een belangrijke constatering dat in plan-
ningstrajeden de veiligheidsnormeringen automatisch als
gegeven worden aangenomen. Zelfs al zijn er maar vage

gegevens over risicobronnen bekend, blijkt hiermee in
een planningsproces impliciet rekening te worden

gehouden. Externe veiligheid geniet een beschermde
status en dat is algemeen geaccepteerd. Doordat een
ontwerper aan deze vooraf opgelegde veiligheidsnormen

moet voldoen, opereert hij bij voorbaat vanuit een
achterstandspositie. Indien er confliden tussen veiligheid
en ruimtelijk ontwerp ontstaan, wordt er naar een oplos-
sing gezocht in de ruimtelijke opzet. De normeringen

blijken daarbij niet getoetst te worden op de werkelijke

bijdrage aan de veiligheid. Met deze praktijk gaat men
aan de kern van de ontwikkelingsopgave voorbij: als er

geen ruimtelijke kwaliteit op een plek gerealiseerd kan
worden, waarom zou men die plek dan ontwikkelen?

De conclusie is dat het de kwaliteit van ontwikkeling van

stedelijkheid in risicozones te goede zou komen,
wanneer men bij planning eerst bepaalt wat het wense-
lijke stedelijke beeld zou moeten zijn, voordat de
confrontatie met veiligheidsnormeringen wordt aange-

gaan. Bij die confrontatie dient niet alleen onderzocht te
worden welke ruimtelijke concessies er gedaan kunnen

worden om aan de veiligheidsnormeringen te kunnen
voldoen, maar op welke manier de normering geïnter-

preteerd kan worden om aan de gewenste ruimtelijke
kwaliteit tegemoet te komen. Stedebouwkundigen en
architecten moeten meer kennis en gereedschap krijgen

om de stedelijke gebieden optimaal in te richten.

.••• Het plangebied Spoorzone Drechtsteden

in Dordrecht

Voor de Spoorzone Drechtsteden ontstaan door een

dergelijke benadering meer indelingsmogelijkheden.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de HR-3D-
benadering. Er blijft minder ongebruikte openbare

ruimte tussen de bebouwing en het spoor over, over
wanneer met gebruik van deze benadering dichter op
het spoor kan worden gebouwd. Voor het groepsrisico

kan nog niet specifiek worden aangetoond dat er meer
gebouwd kan worden, aangezien rampen met een

specifieke signatuur, zoals toxische stoffen en explosies,
voornamelijk de overschrijding van dit groepsrisico
betreffen. Het is echter wel zo, dat gerichte maatregelen

aan de infrastructuur de kans op een grote ramp verder
kunnen terugdringen, waardoor het groepsrisico wordt
beperkt. Ook voor het intensiveren kan de HR-3D-bena-

dering een belangrijke bijdrage leveren.

.••• Invulling van het plangebied

in Dordrecht
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7.3 Zuidas, Amsterdam
Voor de Amsterdamse Zuidas zijn vergelijkingen

gemaakt ten aanzien van de veiligheid voor het dijk-
model en het dok model. Bij het dijkmodel wordt de

huidige infrastructuur op de dijk uitgebreid en wordt
alleen het gebied eromheen ontwikkeld. Bij het

dokmodel wordt infrastructuur uitgebreid, ondergronds
gebracht en wordt één miljoen vierkante meter extra
vastgoed boven de infrastructuur gerealiseerd. Het

verschil tussen het bouwen naast en het bouwen boven
de infrastructuur en het verschil in gepland volume heeft
consequenties voor de veiligheid.

De belangrijkste conclusie van de vergelijking voor de

veiligheid is, dat zowel voor Dok als Dijk een overschrij-
ding plaatsvindt van de normen voor externe veiligheid.
Beide varianten zijn dus 'onveilig', waarbij het Dok

onveiliger is dan de Dijk [Projectgroep Veiligheid
Infrastructuur Zuidas, 2003). De Dijk is onveilig ten
aanzien van het groepsrisico, zowel als gevolg van

wegtransporten als van railtransporten. Het Dok is even-
eens onveilig ten aanzien van het groepsrisico, waarbij

de overschrijdingen van de oriënterende waarde meer
dan drie maal hoger zijn dan die bij de Dijk. Hier moet

wel aan worden toegevoegd dat bij de dokvariant ook
twee keer zoveel bebouwing gepland is en er dus veel
meer omwonenden zijn. De overschrijdingen betreffen

een factor 61 en 198. Dit is zo extreem, dat beide vari-
anten dus niet kunnen! De overschrijding wordt nage-
noeg geheel veroorzaakt door het transport van LPG.

Wanneer dit transport wordt weggelaten, is er bij beide
geen overschrijding van het groepsrisico. De risicocon-

tour voor plaatsgebonden risico als gevolg van railtrans-
porten heeft voor het dijkalternatief geen consequenties
ten aanzien van het stedebouwkundig programma.

<4 Vogefvluchtperspectief van het dijkmodef

In het dokalternatief is echter boven het spoor, en dus
binnen deze zone, bebouwing gepland, waardoor er wel

consequenties zijn.

Als de beschikbare computerprogramma's worden
gebruikt om de externe veiligheid van de Zuidas te

toetsen, dan blijkt dat beide alternatieven, zowel Dok als
Dijk, niet voldoen. In principe betekent dit dus over en
sluiten. Op basis van een analyse mét LPG vervoer kan

dus niet tussen Dok en Dijk, voor wat betreft de veilig-
heid, worden gekozen. De Zuidas is verder wat betreft
ruimtelijk indeling met geen enkel ander Nederlands

project te vergelijken. Daarom zouden voor dit project
geen standaard berekeningsmethodieken moeten
worden toegepast.

Ook de Zuidas kan worden bekeken met de HR-3D-

benadering. Uit de berekeningen van het groepsrisico
komen overschrijdingen die oplopen op tot een factor
200. Dit komt omdat de gehele populatie van de Zuidas

geprojecteerd wordt op het maaiveld, waardoor daar

een hele hoge dichtheid ontstaat. De werkelijkheid is
echter zoveel anders dat overwogen kan worden om de
veiligheid hier gedifferentieerder te benaderen en

gebruik te maken van de derde dimensie. Als bijvoor-
beeld de gebouwen van 100 meter hoog boven de
sporen niet instorten, zullen de bewoners bovenin bij

elke ramp veilig zijn en dus niet meegeteld hoeven te
worden bij de populatie van de berekening van de
externe veiligheid. Ook het verspreiden van brand vanuit

de tunnel naar de bebouwing moet specifiek bekeken
worden.
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Aan de hand van de Zuidas kan worden aangetoond,
dat de HR-3D-benadering niet alleen voordelen voor het

plaatsgebonden risico heeft, zoals bij het Piazza Centre
en bij de Spoorzone Drechtsteden. Met name door de

aanwezigheid van hoogbouw zijn er consequenties voor
het groepsrisico. Als ook de groep van omwonenden en

niet alleen de risico's en hun effecten gedifferentieerd
worden behandeld, dan wordt ook het groepsrisico
minder snel overschreden en kan er dus meer gebouwd

worden. Er kan met passende maatregelen als aanvul-
ling op het standaard ontwerp meer vastgoed worden
gerealiseerd dan met de standaard berekeningsmetho-

dieken, terwijl een zelfde veiligheidsniveau wordt
gehaald.

7.4 Conclusies
De driedimensionale en genuanceerde aanpak van het

veiligheidsprobleem met behulp van de HR-3D-benade-

ring leidt tot een fundamenteel andere kijk op praktijk-
projecten van bouwen bij en boven sporen In dit
hoofdstuk zijn drie projecten beschouwd met een

verschillend schaalniveau. Voor individuele gebouwen,
zoals het Piazza Centre, is het nadrukkelijk van belang

om te kijken naar de precieze lokale ruimtelijke situatie.
Er zijn lokale maatregelen denkbaar die, hoewel ze niet
zijn opgenomen in de computerprogramma's voor het

bepalen van de externe veiligheid, een substantiële
veiligheidsverbetering mogelijk maken. De filosofie voor
een gebouw als het Piazza Centre in Eindhoven zou

kunnen zijn, dat, als het mogelijk is om buiten de risico-
contour onbeschermde gebouwen neer te zetten, er ook

dichter bij de sporen kan worden gebouwd, als in ruil
daarvoor voldoende compenserende maatregelen

worden genomen. Hiermee wordt voor Eindhoven de

mogelijkheid gecreëerd om dichter bij het spoor te
bouwen, omdat gericht maatregelen worden genomen

om het plaatsgebonden risico terug te dringen. Voor de
Spoorzone Drechtsteden bleek bij het ontwikkelen van
een stedebouwkundig plan, dat risicocontouren impliciet

meegenomen worden als ongefundeerde beperking in
het stedebouwkundig ontwerp Ook voor deze ontwik-
keling is de HR-3D-benadering gebruikt om met maatre-

gelen het plaatsgebonden risico te reduceren, waardoor
de zone vlak aan spoor beter ingevuld kan worden. Dit

geeft bij een gelijke veiligheid meer mogelijkheden voor
het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Voor de
Amsterdamse Zuidas is aangegeven, dat bij een tweedi-

mensionale benadering grote groepen omwonenden
onterecht worden meegeteld bij de groep potentiële
slachtoffers, terwijl ze zich buiten het effectgebied van

een calamiteit bevinden. Een gedifferentieerde en genu-
anceerde kijk op de veiligheid geeft ook hier meer

mogelijkheden. Voor de Zuidas is aangetoond, dat de
HR-3D-benadering ook toepassingsmogelijkheden heeft
voor het reduceren van het groepsrisico.

De HR-3D-benadering kan gebruikt worden op verschil-

lende schaalniveaus, geeft een gedifferentieerde, driedi-
mensionale en realistische kijk op de situatie en is van
belang om te komen tot een goede en reële inschatting

van de veiligheid.



Conclusies

Veiligheid is een van de belangrijkste knelpunten bij het

ontwikkelen van vastgoed bij en boven sporen. Dit komt
voor een groot deel, doordat er onvolledige en onduide-

lijke regelgeving is. Hoewel de spoorweginfrastructuur
heel veilig is, kunnen de ongelukken met zeer kleine
kans die zich voordoen zeer grote gevolgen hebben met

veel slachtoffers. Door de maatschappelijke afkeer van
rampen waarbij in één keer een grote groep slachtoffers
valt moet een hoog veiligheidsniveau worden gehaald.

Voor het bepalen van de veiligheid worden twee risico-

benaderingen naast elkaar gebruikt. Enerzijds wordt een
probabilistische risicoanalyse gemaakt, waarbij wordt

vastgesteld of het totale risico acceptabel is. Anderzijds
wordt een deterministische risicoanalyse gemaakt,
waarbij de effecten van een ramp worden beschouwd

en de beheersing ervan. In het buitenland komen over-
bouwingen van sporen op trajecten waar gevaarlijke

stoffen worden vervoerd niet voor, terwijl dat vervoer in
Nederland bij vijf van de zes Nieuwe Sleutelprojecten
wel plaatsvindt. Ook wordt in het buitenland gebruik

gemaakt van effectbenadering, terwijl in Nederland een
risicobenadering geldt.

Voor het bepalen van de veiligheid dienen drie risicoana-
lyses te worden gemaakt. De eerste analyse is een

analyse van de risico's van calamiteiten op de spoorin-
frastructuur en de effecten ervan op het vastgoed dat er

dichtbij of overheen wordt gebouwd. De tweede risico-
analyse bepaalt de risico's van calamiteiten in het vast-
goed en de effecten op de spoorinfrastructuur. De

derde analyse die gemaakt moet worden is een analyse
tijdens de bouwen het onderhoud.

Analyse van de regelgeving en rekenmethoden om de

veiligheid te bepalen wanneer dicht bij en boven de
sporen wordt gebouwd heeft een aantal belangrijke
leemten blootgelegd, die opgevuld moeten worden om

de risicoanalyse voor dergelijke projecten goed en reëel
uit te kunnen voeren. Ten eerste dient de regelgeving
meer ruimte te bieden voor maatregelen bij de weg en

de ontvanger, in plaats van alleen aan de bron. De
regelgeving moet daarbij het implementeren van aanvul-

lende maatregelen stimuleren. Daarnaast is het essen-
tieel dat de derde dimensie in de risicobenaderingen
wordt geïntroduceerd, omdat de huidige tweedimensio-

nale benadering niet meer past. Ook het vaststellen van

één contour voor alle soorten calamiteiten verdient meer
differentiatie, aangezien de verschillende rampen

verschillende effectafstanden hebben. Tenslotte is het
van belang, dat de ruimtelijke context van een project in

de risicoanalyse wordt meegenomen.

De bovenstaande constateringen zijn omgezet in een

visie op de veiligheid voor het ontwikkelen van vastgoed
naast en boven sporen. Deze visie is de HR-3 D-benade-
ring. In de HR-3D-benadering worden voorstellen

gedaan om de gebruikelijke methodieken van het
bepalen van de veiligheid te nuanceren. Deze visie is aan
de hand van een drietal projecten toegelicht. Bij het

Piazza Centre in Eindhoven, zou het veiligheidsniveau
nadrukkelijk kunnen verbeteren door het aanbrengen

van ontsporingsgeleiding en plasbeperkende maatre-

gelen. Ook voor de Spoorzone Drechtsteden geldt, dat
een driedimensionale visie op veiligheid de bouwmoge-
lijkheden kan verbeteren. Dit hoeft niet per se te bete-

kenen, dat er meer vierkante meters kunnen worden
ontwikkeld, omdat dan de potentiële groep slachtoffers
te groot kan worden. Het kan echter wel betekenen, dat

er met gerichte maatregelen dichter op de sporen
gebouwd kan worden, wat de stedebouwkundig

ontwerpers meer vrijheid geeft in het indelen van het
gebied om te komen tot een optimale stedelijke
kwaliteit. Ook voor de Amsterdamse Zuidas is een drie-

dimensionale veiligheidsbenadering essentieel.
Er wordt tot honderd meter hoog boven de sporen
gebouwd, waardoor een grote groep mensen zich in

driedimensionale zin buiten de effectafstand van
bepaalde rampen bevindt. Dit geeft een ander beeld op

het totale veiligheidsniveau, wat meer recht doet aan de

feitelijke situatie.
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