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1 Inleiding 

In opdracht van M.J. de Nijs Projectontwikkeling BV is door DPA Cauberg-Huygen een kwantitatieve 
beoordeling uitgevoerd ten aanzien van hogedruk aardgasleidingen. Aanleiding tot het onderzoek is de 
voorgenomen nieuwbouwplannen aan de Groenelaan te Amstelveen.  
 
Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken of de beoogde nieuwbouw, die niet past binnen het 
vigerende bestemmingsplan, gevolgen heeft voor het groepsrisico van een groot ongeval als gevolg van de 
nabijgelegen hogedruk aardgasleiding. 
 
In de voorliggende rapportage wordt nader ingegaan op de voorgenomen ontwikkeling, de rekenmethodiek 
en de resultaten. 
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2 Plangebied 

Het project omvat de realisatie van 84 appartementen, verdeeld over twee woongebouwen, aan de 
Groenelaan te Amstelveen. In het onderstaande figuur is de locatie van het plangebied schematisch 
weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1: Weergave plangebied 

 
Naast de hogedruk gasleiding, zijn in de nabijheid van het plangebied verschillende externe 
veiligheidsrelevante risicobronnen gelegen. In onze rapportage met kenmerk 20140174-07,  
d.d. 22 oktober 2014  zijn deze bronnen omschreven. 
 
In deze rapportage wordt enkel ingegaan op de hoge druk gasleiding. 
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3 Risicoberekening hogedruk gasleiding 

In de nabijheid van het plan ‘Groenelaan’ is een hogedrukgasleiding van Gasunie gelegen. In de 
onderstaande tabel zijn de gegevens van deze leiding weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Invloedgegevens aardgastransportleiding nabij ‘Groenelaan’ 

Leidingcode Diameter Ontwerpdruk 1%-letaliteitsgrens 
100%-letaliteitsgrens 

(inventarisatieafstand) 
Afstand tot plangebied 

W-540-01 323,9 mm 40 bar ca. 140 m ca. 70 m 90 m 

 

Aangezien het plangebied binnen de 1%-letaliteitsgrens (invloedsgebied) van leiding W-540-01 valt, zijn voor 
deze leiding risicoberekeningen gemaakt. 
 
3.1 Leidingeigenschappen 

De hogedrukaardgasleiding W-540-01 heeft een diameter van ca. 324 mm en een werkdruk van 40 bar. In 
figuur 3.1 is het invloedsgebied van deze leiding, zoals genoemd in tabel 3.1, weergegeven. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 Hogedrukaardgasleidingen met invloedsgebied 

 
Uit figuur 3.1 blijkt dat het plan ‘Groenelaan’ binnen het invloedsgebied van leiding W-540-01 ligt.  
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3.2 Populatie 

Voor de inventarisatie van de populatie in de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente. 
 
In de huidige situatie is voor het plangebied geen populatie opgenomen. In de toekomstige situatie is 
uitgegaan van het planvoornemen om er 84 appartementen te realiseren. Op basis van kentallen leidt dit tot 
een toevoeging van 202 personen in de nachtperiode en 101 personen gedurende de dag. 
 
3.3 Overige parameters 

De berekeningen worden uitgevoerd met het programma CAROLA, versie 1.0.0.51, parameterbestand 1.2, 
de gehanteerde uitgangspunten zijn conform de Handleiding Risicoberekeningen hogedrukaardgasleidingen, 
versie 1.0, revisie 1, RIVM, 20 december 2010. 
 
Voor de berekeningen wordt in het programma CAROLA automatisch het weerstation Schiphol 
geselecteerd. 
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4 Resultaten 

4.1 Plaatsgebonden risico 

De berekende PR-contouren zijn weergegeven in onderstaand figuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.1 PR hogedrukaardgasleiding Z-540-27 (paars = 10-8/jr, blauw = 10-7/jr, groen = 10-6/jr) 
 
Uit figuur 4.1 blijkt dat voor deze leiding geen PR-contour van 10-6/jr aanwezig is. Het plaatsgebonden risico 
levert derhalve geen belemmeringen voor het plangebied. 
 
4.2 Groepsrisico  

Voor de berekeningen van het groepsrisico is binnen de 1%-letaliteitcontour (invloedsgebied) de aanwezige 
populatie ingevoerd, zoals beschreven in paragraaf 3.2. 
 
Huidige situatie 
Voor het deel van leiding W-540-01 ter hoogte van het plangebied ‘Groenelaan’ te Amstelveen, is in  
figuur 4.2 het groepsrisico in de huidige situatie weergegeven. 
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Figuur 4.2 GR leiding W-540-01 ter hoogte van plangebied, in de huidige situatie  

 
Uit figuur 4.2 blijkt dat voor leiding W-540-01 in de huidige situatie een groepsrisico wordt berekend ter 
hoogte van ‘Groenelaan’ te Amstelveen, die ruim onder de oriëntatiewaarde ligt (zelfs <0,1*oriëntatie-
waarde). De maximale overschrijdingsfactor van deze km-leiding wordt gevonden bij 76 slachtoffers en een 
frequentie van 5,10E-5, en is gelijk aan 0,029452. 
 
Toekomstige situatie op basis van het bestemmingsplan 
Voor het deel van leiding W-540-01 ter hoogte van ‘Groenelaan’ te Amstelveen is in figuur 4.3 het 
groepsrisico in de toekomstige situatie weergegeven. 
 
Uit figuur 4.3 blijkt dat voor leiding W-540-01 in de toekomstige situatie een groepsrisico wordt berekend ter 
hoogte van het plangebied, die eveneens ruim onder de oriëntatiewaarde ligt (zelfs < 0,1*oriëntatiewaarde). 
De maximale overschrijdingsfactor van deze km-leiding wordt gevonden bij 76 slachtoffers en een frequentie 
van 5,10E-5, en is gelijk aan 0,029452. Ten opzichte van de huidige situatie is derhalve geen sprake van 
een toename van het groepsrisico. 
 

 
Figuur 4.3  GR leiding W-540-01 ter hoogte van het plangebied, in de toekomstige situatie  
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Uit de figuren 4.2 en 4.3 blijkt dat het nieuwbouwplan ‘Groenelaan’ te Amstelveen, uit rekenkundig oogpunt, 
geen invloed heeft op de hoogte van het groepsrisico. Voor de huidige en toekomstige situatie wordt de 
maximale overschrijdingsfactor van deze km-leiding gevonden bij 76 slachtoffers en een frequentie van 
5,10E-5  en is gelijk aan 0,029452. Voor zowel de huidige als toekomstige situatie is de overschrijdingsfactor 
exact hetzelfde.  
 
In bijlage I zijn de uitgebreide rekenresultaten toegevoegd 
 
DPA Cauberg-Huygen B.V. 
 
 
 
 
 
ing. H.J.W. van Wijngen 
Adviseur 
 
 



Groenelaan te Amstelveen 20140174-10 
Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen  19-12-2014 
  

Bijlage I-1 Rekenresultaten huidige situatie 



























Groenelaan te Amstelveen 20140174-10 
Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen  19-12-2014 
  

Bijlage I-2 Rekenresultaten toekomstige situatie 
 


























