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1 Managementsamenvatting 

Aanleiding 

Op 30 oktober 2018 is er een emissie geweest van kooksovengas uit de kooksovens van Tata Steel te 

IJmuiden. 

In totaal is er 7 minuten lang een uitstoot geweest van dit gas, dat vervolgens in een wolk is weggedreven. 

Deze wolk kooksovengas is van het Tata Steel terrein weggedreven met de ZZO wind richting zee. 

 

Tata Steel wil onderzoeken of deze emissie van kooksovengas een effect kan hebben op de gezondheid. 

Onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee toxicologen, die op zoek gaan naar het antwoord op de 

onderzoeksvraag:  

a. Wat zijn de mogelijke gezondheidseffecten van kooksovengas? 

b. Wat is hiermee het mogelijke effect geweest op de gezondheid van de omwonenden van Tata Steel 

na de emissie van kooksovengas op 30 oktober 2018? 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bekende samenstelling van de individuele componenten van het 

gas, zoals door Tata Steel aan Royal HaskoningDHV aangeleverd. Ook wordt gebruik gemaakt van de 

meetwaarden van de “E-neuzen” (elektronische gasmeetapparatuur) die rondom en op het terrein van 

Tata Steel staan opgesteld. 

Met behulp van de hoeveelheid vrijgekomen gas kan worden getoetst of de door het RIVM gestelde 

interventiewaarden zijn overschreden. Dit onderzoek kent een doorlooptijd van 2 weken. Door deze korte 

tijd en het werken met aangeleverde gegevens kan een nadere aanvulling in de toekomst noodzakelijk 

zijn. 

 

Dit onderzoek brengt niet het verspreidingsgebied in kaart. 

Conclusie 

Tijdens de emissie van het kooksovengas zijn meerdere componenten vrijgekomen die afzonderlijk in 

concentraties hoger dan de interventiewaarde van het RIVM schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.  

 

Op basis van de meetwaarden van de H2S detectoren in de beschikbare E-neuzen blijkt dat voor H2S 

lokaal de voorlichtingsrichtwaarden (VRW) mogelijk zijn bereikt, met als gevolg een korte periode van 

hinderlijke geur en mogelijk symptomen zoals hoofdpijn en lichte irritatie van de ogen en luchtwegen  

Afhankelijk van het daadwerkelijke verspreidingsgebied, kunnen waterstofcyanide, koolstof monoxide, 

benzeen of ammoniak ook hebben bijgedragen aan eventuele symptomen. Op basis van de beschikbare 

informatie wordt het onwaarschijnlijk geacht dat in het verspreidingsgebied de minimale 

voorlichtingsrichtwaarden zijn overschreden. De verwachte symptomen blijven beperkt tot een mogelijk 

hinderlijke geur, lichte (oog)irritatie, misselijkheid, lichte hoofdpijn, en incidenteel benauwdheid (bij 

inspanning). 

  

Voor een specifieke risicobeoordeling zal een verdere nauwkeurige blootstellingsanalyse moeten 

plaatsvinden, gebaseerd op een gemodelleerde inschatting van het verspreidingsgebied van de 

componenten van het vrijgekomen kooksovengas. 



 
V e r t r o u w e l i j k  

 

28 november 2018   BG4500IBRP001F01 5  

 

2 Situatieschets 

Op 30 oktober heeft er uit de kooksovens van TATA-steel een stofemissie plaatsgevonden. Gedurende 7 

minuten is een geschatte hoeveelheid van 3850 m3 Ruw Kooksovengas vrijgekomen uit de klimpijpen, 

vulgaten en deuren van Kooksfabriek 2 en is richting zee gedreven. Het betreft een éénmalig incident. 

Een deel van de pluim is waargenomen door de beschikbare elektronische detectie neuzen (E-neuzen). 

Van 10:49 – 10:57 uur is een uitslag waargenomen op de E-neuzen vlakbij de Kooks- en Gasfabriek 2. 

Deze uitslag is 10 minuten later ook waargenomen aan de Hogeweg in Wijk aan Zee. De fingerprint van 

de piek in het E-neussignaal aan de Hogeweg duidt ook de Kooksfabriek (KGF-batterijen) als mogelijk 

emitterende bron aan.  

De uitslagen van de E-neuzen geven geen specifieke (kwantitatieve) informatie over de samenstelling van 

de veranderingen in de buitenlucht, en zegt dus niets over concentraties van specifieke componenten. 

2.1 Samenstelling Kooksovengas 

Onderstaande informatie in Tabel 1 is beschikbaar gesteld door Tata Steel, met betrekking van de 

compositie van Kooksovengas: 

 
Tabel 1 Compositie Kooksovengas 

Component Naam V% M% 

H2 Waterstof 59,6 9,3 

CH4 Methaan 23,8 29,8 

CO Koolstof monoxide 5 10,9 

N2 Stikstof 3 6,5 

C2H4 Etheen 2 4,4 

C6H6 Benzeen 2 12,1 

NH3 Ammoniak 1 1,3 

CO2 Koolstofdioxide 1 3,4 

H2S Waterstofsulfide 0,4 1,1 

C2H6 Ethaan 0,7 1,6 

HCN Waterstofcyanide 0,3 0,6 

Teer Mol massa 200 (aanname) 1,2 19,0 

2.2 Selectie stoffen voor nadere beoordeling m.b.t. gezondheidseffecten 

Om de geëmitteerde stoffen te beoordelen op mogelijke gezondheidseffecten wordt gekeken naar de stoffen 

waarvoor bestaande gezondheidskundige of stofgerichte normen bekend zijn. Van de gerapporteerde 

stoffen in bovenstaande tabel, zijn de volgende stoffen relevant voor nadere beoordeling: 

 
Tabel 2 Stoffen relevant voor nadere beoordeling 

Nader beoordeeld 
Niet nader beoordeeld (klimaatgassen of stoffen zonder 

direct gezondheidseffect) 

Waterstof 

Koolstof mono oxide 

Etheen 

Benzeen 

Ammoniak 

Koolstofdioxide 

Methaan  

Stikstof 

Ethaan 
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Nader beoordeeld 
Niet nader beoordeeld (klimaatgassen of stoffen zonder 

direct gezondheidseffect) 

Waterstofsulfide 

Waterstofcyanide 

Teer 
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3 Inventarisatie van mogelijke gezondheidseffecten 

3.1 Rampinterventiewaarden 

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hanteert drie typen rampinterventiewaarden 

voor gevaarlijke stoffen. Met deze waarden wordt het niveau van gevaar ingeschat.  

 Voorlichtingsrichtwaarde (VRW Voorlichtingsrichtwaarde) - de luchtconcentratie die met grote 

waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen, of waarboven 

lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn. 

 Alarmeringsgrenswaarde (AGW Alarmeringsgrenswaarde) - de luchtconcentratie waarboven 

onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden, of waarbij door blootstelling 

aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen. 

 Levensbedreigende waarde (LBW Levensbedreigende waarde) - de luchtconcentratie waarboven 

mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan. 

 

De specifieke rampinterventiewaarden, en mogelijke gezondheidseffecten1 worden hieronder per 

kooksovengas component beschreven. De classificaties van de stoffen volgens de CLP-verordening 

worden beschreven in Tabel 5 Humane Hazard Classificatie van Kooksovengas componenten, volgens 

CLP-verordening (EG) 1272/2008 

3.2 Waterstof 

Uit de samenstelling van het kooksovengas valt af te leiden dat 59,6 V% ofwel 9,3 M% van dit gas bestaat 
uit Waterstof. Gedurende het incident is 3850 m3 kooksovengas vrijgekomen, waarvan ongeveer 2294.6 m3 
waterstof.  
 
Voor waterstof hanteert het RIVM de volgende rampinterventiewaarden: 

 VRW 1 uur: n.v.t. 

 AGW 1 uur: (330) mg/m3 

 LBW 1 uur: (3300) mg/m3 

 

Deze interventiewaarden zijn gebaseerd op de onderste explosiegrens (Lower Explosive Limit, LEL). Wat 

het meest kritische effect is voor deze stof. Waterstof heeft bij zeer hoge concentraties het vermogen om 

zuurstof te verdringen, en kan zo tot in krappe ruimtes tot verstikking leiden. Er zijn verder geen andere 

toxische effecten bekend voor waterstof. 

3.3 Koolstof monoxide 

Uit de samenstelling van het kooksovengas valt af te leiden dat 5 V% ofwel 10,9 M% van dit gas bestaat 

uit Koolstof mono oxide. Gedurende het incident is 3850 m3 kooksovengas vrijgekomen, waarvan 

ongeveer 192.5 m3 Koolstof monoxide.  

 
Voor Koolstof monoxide gelden verschillende normen. De EU-gereguleerde hoogste voortschrijdende 

acht-uurgemiddelde concentratie mag ten hoogste 10.000 μg/m3 bedragen, en een verwaarloosbaar 

risiconiveau (VR) is gesteld op 100 μg/m3. Deze streefwaarde refereert naar de concentratie van een stof 

in het milieu waarbij op lange termijn de risico’s voor mens en ecosysteem verwaarloosbaar zijn. 

Daarnaast worden de volgende rampinterventiewaarden door het RIVM gehanteerd: 

 VRW 1 uur: n.v.t. 

 AGW 1 uur: 97 mg/m3 

 LBW 1 uur: 390 mg/m3 

                                                      
1 Bron: Stofdocumenten IVW, stoffendatabase ECHA en RIVM 

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/rijksinstituut-voor-volksgezondheid-en-milieu-rivm
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 VRW 30 min: n.v.t. 

 AGW 30 min: 180 mg/m3 

 LBW 30 min: 700 mg/m3 

 

 VRW 10 min: n.v.t. 

 AGW 10 min: 490 mg/m3 

 LBW 10 min: 2000 mg/m3 

Er is voor koolstofmonoxide geen VRW gedefinieerd. Gezondheidseffecten, die te verwachten kunnen zijn 

onder de AGW, zijn: lichte hoofdpijn, benauwdheid (bij inspanning). Bij blootstellingen tussen de AGW en 

de LBW kunnen symptomen zoals benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid, pijn op de borst, snelle hartslag, 

wazig zicht, duizeligheid, verwardheid, spierzwakte en foetale letaliteit optreden. Boven LBW treedt coma 

en sterfte op. 

3.4 Etheen 

Uit de samenstelling van het kooksovengas valt af te leiden dat 2 V% ofwel 4,4 M% van dit gas bestaat uit 
etheen. Gedurende het incident is 3850 m3 kooksovengas vrijgekomen, waarvan ongeveer 77 m3 Etheen.  
 
Voor etheen gelden verschillende normen. Op lange termijn wordt het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau 

(MTR) voor lucht gehanteerd op 80 µg/m3 (norm in herziening), en het VR is gesteld op 0.5 µg/m3, waarbij 

risico’s voor mens en ecosysteem verwaarloosbaar zijn. Voor acute situaties worden de volgende 

rampinterventiewaarden door het RIVM gehanteerd: 

 VRW 1 uur: 1000 mg/m3 

 AGW 1 uur: (3160) mg/m3 

 LBW 1 uur: (31600) mg/m3 

 

De AGW en LBW-interventiewaarden zijn gebaseerd op de onderste explosiegrens (Lower Explosive Limit, 

LEL). Wat het meest kritische effect is voor deze stof. Boven de VRW kunnen symptomen optreden, zoals 

duizeligheid of slaperigheid, die mogelijk kunnen leiden tot gezondheidseffecten. Er zijn geen aanwijzingen 

voor lange termijn gezondheidseffecten.  

3.5 Benzeen 

Uit de samenstelling van het kooksovengas valt af te leiden dat 2 V% ofwel 12,1M% van dit gas bestaat uit 
Benzeen. Gedurende het incident is 3850 m3 kooksovengas vrijgekomen, waarvan ongeveer 77 m3 
Benzeen.  
 
Voor benzeen gelden verschillende grenswaarden. De EU-gereguleerde voortschrijdende 8-uur gemiddelde 

concentratie mag ten hoogste 5 µg/m3 bedragen, en een verwaarloosbaar risiconiveau (VR) is gesteld op 

1μg/m3. Deze streefwaarde refereert naar de concentratie van een stof in het milieu waarbij op lange termijn 

de risico’s voor mens en ecosysteem verwaarloosbaar zijn. Daarnaast worden onderstaande 

rampinterventiewaarden door het RIVM gehanteerd: 

 VRW 1 uur: 170 mg/m3 

 AGW 1 uur: 2600 mg/m3 

 LBW 1 uur: 13000 mg/m3 

 

 VRW 30 min: 240 mg/m3 

 AGW 30 min: 3700 mg/m3 

 LBW 30 min: 18000 mg/m3 

 

 VRW 10 min: 410 mg/m3 

 AGW 10 min: 6400 mg/m3 
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 LBW 10 min: 32000 mg/m3 

Hierbij moet in acht worden genomen dat benzeen beschouwd wordt als een carcinogene stof zonder 

drempelwaarde. Dit betekent dat bij elke concentratie dus kans is op een (carcinogeen) lange-termijn 

gezondheidseffect. De gebruikte norm om het kankerrisico in te schatten is de “Carcinogenic risk potency” 

(CRP) deze is voor benzeen vastgesteld op 1 uur: 2800 mg/m3. En geeft een kankerrisico van 1: 10.000 bij 

een eenmalige 1 uur durende blootstelling. 

Andere gezondheidseffecten kunnen zijn: onder VRW lichte oogirritatie. Tussen VRW en AGW is er kans 

op irritatie van de huid, ogen, neus en keel. Mogelijk voorafgegaan door de volgende symptomen: lichte 

benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid en duizeligheid. Tussen AGW en LBW zijn 

ernstige irritatie van luchtwegen benauwdheid, euforie, verwardheid, bewustzijnsdaling en longoedeem 

mogelijke gevolgen. Boven LBW treden convulsies, coma ademnood, ademstilstand en sterfte in. 

De geurdrempel voor benzeen (24 mg/m3) ligt overigens ruim onder VRW, wat kan betekenen dat individuen 

de zoete aromatische geur van benzeen al kunnen waarnemen bij concentraties die lager liggen dan de 

voorlichtingsrichtwaarde. 

3.6 Ammoniak 

Uit de samenstelling van het kooksovengas valt af te leiden dat 1 V% ofwel 1.3 M% van dit gas bestaat uit 
ammoniak. Gedurende het incident is 3850 m3 kooksovengas vrijgekomen, waarvan ongeveer 38,5 m3 
ammoniak.  
 
Voor ammoniak hanteert het RIVM de volgende rampinterventiewaarden: 

 VRW 1 uur: 21 mg/m3 

 AGW 1 uur: 140 mg/m3 

 LBW 1 uur: 780 mg/m3 

 

 VRW 30 min: 21 mg/m3 

 AGW 30 min: 200 mg/m3 

 LBW 30 min: 1100 mg/m3 

 

 VRW 10 min: 21 mg/m3 

 AGW 10 min: 200 mg/m3 

 LBW 10 min: 1900 mg/m3 

Het te verwachten acute gezondheidseffect onder VRW is mogelijk lichte irritatie. Bij hogere waarden, 

tussen VRW en AGW, kan oog keel en neus irritatie optreden met hoesten en hyperventilatie. Bij hogere 

concentraties kan glottisoedeem, benauwdheid en longoedeem optreden. Boven LBW treedt sterfte op. 

Ook voor ammoniak geldt dat de geurdrempel (1,7 mg/m3) ruim onder VRW ligt, wat kan betekenen dat 

individuen de geur van ammoniak al kunnen waarnemen bij concentraties die lager liggen dan de 

voorlichtingsrichtwaarden. 

3.7 Koolstofdioxide 

Uit de samenstelling van het kooksovengas valt af te leiden dat 1 V% ofwel 3.4 M% van dit gas bestaat uit 
kooldioxide. Gedurende het incident is 3850 m3 kooksovengas vrijgekomen, waarvan ongeveer 38,5 m3 
kooldioxide.  
 
Voor koolstofdioxide hanteert het RIVM de volgende rampinterventiewaarden: 

 VRW 1 uur: n.v.t. 

 AGW 1 uur: 50000 mg/m3 

 LBW 1 uur: 100000 mg/m3 

De te verwachten ernstige acute gezondheidseffecten van koolstofdioxide treden pas op bij zeer hoge 

concentraties. De effecten kunnen te maken hebben met verstikkingsverschijnselen als zuurstof wordt 
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verdrongen, maar CO2 in de lucht werkt ook irriterend (prikkelend) op de ogen, neus en keel. Symptomen 

als hoofdpijn en druk in het hoofd kunnen optreden bij concentraties van 0.1 V%. Acidose kan optreden 

wanneer personen worden blootgesteld aan concentraties vanaf 1 V%. Bij hogere concentraties (4-6 V%) 

kunnen hoofdpijn, oorsuizen (tinnitus), hartkloppingen, hypertensie, evenals duizeligheid en een licht 

gevoel in het hoofd optreden. Hogere concentraties leiden tot symptomen als sterke activering van de 

hartactie, hoofdpijn, duizeligheid, vergrote pupillen, spierspasmen en bewustzijnsverlies. Bij concentraties 

boven 20 - 30 V% kunnen narcose, bewusteloosheid, krampen, veranderingen in het EEG en ECG en 

ernstige oogbeschadiging (retinale degeneratie) en dood door verstikking optreden.2  

3.8 Waterstofsulfide 

Uit de samenstelling van het kooksovengas valt af te leiden dat 0,4 V% ofwel 1.1 M% van dit gas bestaat 

uit waterstofsulfide. Gedurende het incident is 3850 m3 kooksovengas vrijgekomen, waarvan ongeveer 

15.4 m3 waterstofsulfide.  

 
Voor waterstofsulfide hanteert het RIVM de volgende rampinterventiewaarden: 

 VRW 1 uur: 2,4 mg/m3 

 AGW 1 uur: 39 mg/m3 

 LBW 1 uur: 72 mg/m3 

 

 VRW 30 min: 2,8 mg/m3 

 AGW 30 min: 46 mg/m3 

 LBW 30 min: 84 mg/m3 

 

 VRW 10 min: 3,6 mg/m3 

 AGW 10 min: 58 mg/m3 

 LBW 10 min: 110 mg/m3 

Level of distinct odour awareness (LOA): 0,01 mg/m3 

Het te verwachten acute gezondheidseffect onder VRW is mogelijk lichte oogirritatie en misselijkheid. Bij 

hogere waarden, tussen VRW en AGW, kan hoofdpijn, oogirritatie, tranenvloed, rode ogen en lichte 

irritatie van de luchtwegen optreden. Symptomen bij hogere concentraties (AGW- LBW) kunnen zijn 

benauwdheid, longoedeem, bloed ophoesten, hyperventilatie, hoornvliesbeschadiging, oogsidderingen, 

fotofobie, misselijkheid en braken, hoofdpijn, duizelingen, verwarring/opwinding, pijn op de borst en 

bewustzijnsdaling plaats. Boven LBW leidt blootstelling tot ademstilstand, convulsies, collaps, coma en 

sterfte. 

3.9 Waterstofcyanide 

Uit de samenstelling van het kooksovengas valt af te leiden dat 0,3 V% ofwel 0,6 M% van dit gas bestaat 

uit waterstofcyanide. Gedurende het incident is 3850 m3 kooksovengas vrijgekomen, waarvan ongeveer 

11.55 m3 waterstofcyanide.  

 
Voor waterstofcyanide hanteert het RIVM de volgende rampinterventiewaarden: 

 VRW 1 uur: 5,2 

 AGW 1 uur: 6,7 mg/m3 

 LBW 1 uur: 31 mg/m3 

 

 VRW 30 min: 8,6 

 AGW 30 min: 11 mg/m3 

 LBW 30 min: 51 mg/m3 

                                                      
2 Bron gezondheidseffecten: Gestis 
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 VRW 10 min: 19 mg/m3 

 AGW 10 min: 25 mg/m3 

 LBW 10 min: 110 mg/m3 

 
Onder VRW zijn geen acute gezondheidseffecten te verwachten. Tussen VRW en AGW kunnen hoofdpijn 
en misselijkheid optreden. Bij hogere concentraties tussen AGW en LBW zouden symptomen als 
duizeligheid, verwardheid, braken, oogirritatie, bittere (amandel) smaak, verlamming, snelle pols en 
roodverkleuring van het gezicht plaats kunnen vinden. Boven LBW zal depressie van het centraal 
zenuwstelsel, en ademhaling uiteindelijk sterfte kunnen teweegbrengen. 

3.10 Teer 

Uit de samenstelling van het kooksovengas valt af te leiden dat 2 V% ofwel 12.1 M% van dit gas bestaat 

uit teer-componenten. Gedurende het incident is 3850 m3 kooksovengas vrijgekomen, waarvan ongeveer 

46.2 m3 teercomponenten bevat.  

Omdat niet specifiek wordt beschreven om welk type teer componenten het gaat, wordt uitgegaan van 

koolteer (CAS# 8007-45-2). Koolteer wordt beschreven als een complexe verzameling van aromatische 

koolwaterstoffen fenolische verbindingen stikstofbasen en thiofeen. Teer en teercomponenten zijn 

ingedeeld als zeer zorgwekkende stof (ZZS-steenkoolderivaten) volgens de Europese gevaarsindeling, en 

zijn opgenomen in de lijst met carcinogene mutagene en reprotoxische stoffen (CMR, Categorie 1A en 

1B). Deze stof valt onder stofklasse voor luchtemissies MVP 1, met een Grensmassastroom 0,15 g/uur, 

en een Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3, maar er zijn geen interventiewaarden beschikbaar. Voor 

CMR-stoffen worden geen drempelwaarden gebruikt omdat dat bij elke concentratie dus kans is op een 

(carcinogeen) lange-termijn gezondheidseffect. Voor Teer(componenten) beschrijft het RIVM geen 

rampinterventiewaarden. 

Koolteer kan tevens leiden tot irritatie van de huid en ogen, en heeft een zeer doordringende geur.  
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4 Relatie tussen emissie en de gestelde rampinterventielimieten 

Voor een gedegen inschatting van de behaalde immissie concentraties in de verspreidingsgebieden van 

het vrijgekomen kooksovengas, zou een verspreidingsanalyse moeten worden uitgevoerd. Een dergelijke 

verspreidingsanalyse houdt in het model rekening met factoren zoals windrichting, temperatuur, 

uitstoothoogte en individuele componenten. Een verspreidingsanalyse kan gemodelleerde waarden 

relateren aan de gestelde rampinterventielimieten. Omdat er op dit moment nog onvoldoende 

kwantitatieve informatie beschikbaar is over de behaalde concentraties in het verspreidingsgebied, kan er 

geen nauwkeurige inschatting worden gemaakt van de overschrijding van de interventiewaarden en het 

daadwerkelijke gezondheidsrisico voor omwonenden. 

Om op dit moment toch een beoordeling te maken van de kans op overschrijding van de gestelde 

interventiewaarden, is een grove schatting gemaakt van het benodigde verdelingsvolume van de 

component om onder de laagste interventiewaarde te blijven (zie Tabel 3). Hierbij moet worden benadrukt 

dat er bij de schatting van dit volume bepaalde aannames moeten worden gedaan, en dat het geenszins 

een modellering van de blootstelling is. (Aannames: gebruik van ideale gaswet, temperatuur gas 400 

Kelvin (~125°C), atmosferische druk (1 atm.), pluimstijging 45 meter (gebaseerd op de gemiddelde stijging 

als beoordeeld op camerabeelden), homogene verdeling van het gas over het gebied) 

4.1 Waterstof 

Voor waterstof zou de laagste interventiewaarde (AGW) worden overschreden als de vrijgekomen 

hoeveelheid waterstof, (83,1 kg bij 400K en atmosferische druk) zich in een ruimte kleiner dan 251.834 m3 

zou bevinden. Dit zou uitgaande van een pluimstijging van 45 meter, bij homogene verspreiding een gebied 

van 5596 m2 zijn (1,5 voetbalveld).  

4.2 Koolstof monoxide 

De laagste interventiewaarde (AGW) zou worden overschreden als de vrijgekomen hoeveelheid 

koostofmonoxide, (164,2 kg bij 400K en atmosferische druk) zich in een ruimte kleiner dan 1.693.026 m3 

zou bevinden. Dit zou uitgaande van een pluimstijging van 45 meter, bij homogene verspreiding een 

gebied van 37623 m2 zijn (7,5 voetbalvelden). 

4.3 Etheen 

Voor etheen zou de laagste interventiewaarde (VRW) worden overschreden als de vrijgekomen 

hoeveelheid etheen, (65,7 kg bij 400K en atmosferische druk) zich in een ruimte kleiner dan 65.689 m3 

zou bevinden. Dit zou uitgaande van een pluimstijging van 45 meter, bij homogene verspreiding een 

gebied van ongeveer 1460 m2 zijn (>0,5 voetbalveld). 

4.4 Benzeen 

Voor benzeen zou de laagste interventiewaarde (VRW) worden overschreden als de vrijgekomen 

hoeveelheid benzeen, (183 kg bij 400K en atmosferische druk) zich in een ruimte kleiner dan 1.076.423 

m3 zou bevinden. Dit zou uitgaande van een pluimstijging van 45 meter, bij homogene verspreiding een 

gebied van ongeveer 23.921 m2 zijn (ongeveer 5 voetbalvelden). 

4.5 Ammoniak 

Voor ammoniak zou de laagste interventiewaarde (VRW) worden overschreden als de vrijgekomen 

hoeveelheid ammoniak, (19,9 kg bij 400K en atmosferische druk) zich in een ruimte kleiner dan 949.592 

m3 zou bevinden. Dit zou uitgaande van een pluimstijging van 45 meter, bij homogene verspreiding een 

gebied van ongeveer 21102 m2 zijn (ongeveer 4.5 voetbalvelden). 
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4.6 Koolstofdioxide 

Voor koolstofdioxide zou de laagste interventiewaarde (AGW) worden overschreden als de vrijgekomen 

hoeveelheid koolstofdioxide, (450,4 kg bij 400K en atmosferische druk) zich in een ruimte kleiner dan 

9009 m3 zou bevinden. Dit zou uitgaande van een pluimstijging van 45 meter, bij homogene verspreiding 

een gebied van ongeveer 200 m2 zijn (0,1 voetbalveld). 

4.7 Waterstofsulfide 

Voor waterstofsulfide zou de laagste interventiewaarde (VRW) worden overschreden als de vrijgekomen 

hoeveelheid waterstofsulfide, (16 kg bij 400K en atmosferische druk) zich in een ruimte kleiner dan 

6.647.143 m3 zou bevinden. Dit zou uitgaande van een pluimstijging van 45 meter, bij homogene 

verspreiding een gebied van ongeveer 147.714 m2 zijn (ongeveer 29,5 voetbalvelden). 

Uit de door TATA-steel beschikbaar gestelde informatie van de H2S specifieke E-neuzen blijkt een kleine 

verhoging in H2S op: 22 Oversteekleiding 23 west, 19 Zeverij oost, 03 Hoogovenzesweg, 05 Nieuwe 

Zeeweg, en 07 Bosweg ten tijde van het incident (Meetgegevens E-nose H2S-sensoren Tabel 7). De 

hoogst gemeten concentratie (Bosweg, ± 2,3-2,7 PPM) bedraagt omgerekend ongeveer 4,05 mg/m3 

gedurende een periode van minder dan 5 minuten. Uitgaande van de 10 min VRW van 3,6 mg/m3, kan dit 

betekenen dat er mogelijk een korte periode van hinderlijke geur en symptomen zoals hoofdpijn, 

oogirritatie, tranenvloed, rode ogen en lichte irritatie van de luchtwegen zijn waargenomen door individuen 

ter plaatse. Op basis van de meetwaarden van de E-neuzen is het zeer onwaarschijnlijk dat VRW is 

overschreden. Daarnaast is er op het luchtmeetnet van de GGD op meetstation Wijk aan Zee – De 

Banjaert geen verhoging van H2S geconstateerd. 

4.8 Waterstofcyanide 

Voor waterstofcyanide zou de laagste interventiewaarde (VRW) worden overschreden als de vrijgekomen 

hoeveelheid waterstofcyanide, (9,5 kg bij 400K en atmosferische druk) zich in een ruimte kleiner dan 

1.827.212 m3 zou bevinden. Dit zou uitgaande van een pluimstijging van 45 meter, bij homogene 

verspreiding een gebied van ongeveer 40604 m2 zijn (ongeveer 8 voetbalvelden). 

4.9 Teer 

Gedurende het incident is 3850 m3 kooksovengas vrijgekomen, dat ongeveer 46,2 m3 aan 

teercomponenten bevat. Uitgaande van een molecuulmassa van 200, zou dit een vrijgekomen 

hoeveelheid teer(componenten) betekenen van 281,5 kg. Voor teer(componenten) zijn er geen normen 

beschreven. De teer componenten in het kooksovengas zouden mogelijk bij afkoeling van het gas tot 

buitentemperatuur (lokaal, nabij de bron) kunnen uit condenseren. Omdat er met betrekking tot teer geen 

gedetailleerde component-informatie beschikbaar is vanuit Tata Steel, kan hier in dit rapport geen verdere 

inschatting van gemaakt woorden. 
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5 Overschrijdingskans interventiewaarden 

De kans op overschrijding van interventiewaarde is het grootst voor de componenten van het 

kooksovengas waarvoor een lage interventiewaarde geldt, maar waarvan een aanzienlijke hoeveelheid 

gas is vrijgekomen. Voor bovenstaande componenten houdt dit in dat de kans op overschrijding het 

grootst is voor waterstofsulfide, gevolgd door waterstofcyanide, koolstof monoxide, benzeen of ammoniak. 

Voor Teer zijn geen normen gesteld, maar vanwege de carcinogene eigenschappen van 

teercomponenten wordt iedere mogelijke blootstelling gezien als gevaarlijk (geen drempelwaarde). 

 
Tabel 3 Minimaal benodigd verdelingsvolume om onder de laagst gestelde interventiewaarde (RIVM) te blijven 

Stof 
Interventiewaarde 

mg/m3 

Kg 

vrijgekomen 

(bij 400K en 1 

atm.) 

Minimaal benodigd 

verdelingsvolume m3 

Minimaal benodigd 

verdelingsoppervlak m2 

bij hoogte 45  

Voetbalvelden 

(100m x 50m)  

Waterstof AGW 330 83,1 251.834 5596 1 

Koolstof monoxide AGW 97 164,2 1.693.026 37623 7.5 

Etheen VRW 1000 65,7 65.689 1460 0.5 

Benzeen VRW 170 183,0 1.076.423 23921 5 

Ammoniak VRW 21 19,9 949.592 21102 4.5 

Koolstofdioxide AGW 50000 450,4 9.009 200 0.1 

Waterstofsulfide VRW 2,4 16,0 6.647.143 147714 29.5 

Waterstofcyanide VRW 5,2 9,5 1.827.212 40604 8 

Teer (componenten) - 281,5    

 

Kooks- en gasfabriek 2 is gesitueerd op ongeveer 1500 meter van de bebouwde kom van Wijk aan Zee. De 

wind ten tijde van de emissie was ZZO. 

Met deze gegevens kan nog geen verspreidingsgebied worden bepaald, maar er kan wel een gedeelte van 

een cirkel worden aangegeven tussen de ZZO-windrichting en een wind uit het zuiden richting Wijk aan 

Zee. Het oppervlakte van dit stuk cirkel met een hoek van 22,5º en een straal van 1500 meter is 441786 m2, 

vergelijkbaar met 88 voetbalvelden. Deze oppervlakte is groter dan het minimaal benodigde 

verdelingsoppervlak bij een hoogte van de pluim met een hoogte van 45 m per component. Een schets van 

dit gebied is opgenomen in bijlage A5. 

Let op: hierbij is de aanname gedaan dat het gas zich homogeen verdeeld heeft over het oppervlakte en 

dat er geen gas over de grenzen van het gedeelte van de cirkel is gegaan. 
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6 Conclusies 

In dit document is de analyse van de mogelijke gezondheidseffecten van kooksovengas beschreven. De 

acute gezondheidseffecten van de verschillende componenten in de door Tata Steel aangeleverde 

samenstelling van dit kooksovengas zijn geïnventariseerd alsmede de door het RIVM gestelde 

interventiewaarden. Dit onderzoek kent een doorlooptijd van 2 weken. Door deze korte tijd en het werken 

met aangeleverde gegevens kan een nadere aanvulling in de toekomst noodzakelijk zijn. 

 

Een grove inschatting van de overschrijdingskans van deze interventiewaarden geeft aan dat de 

overschrijdingskans het grootst is voor waterstofsulfide. Op basis van de meetwaarden van de H2S 

detectoren in de beschikbare E-neuzen blijkt dat voor H2S lokaal de voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 

mogelijk is bereikt, met als gevolg een korte periode van hinderlijke geur en mogelijk symptomen zoals 

hoofdpijn en lichte irritatie van de ogen en luchtwegen  

Afhankelijk van het daadwerkelijke verspreidingsgebied, kunnen waterstofcyanide, koolstof monoxide, 

benzeen of ammoniak ook hebben bijgedragen aan eventuele symptomen. Op basis van de beschikbare 

informatie wordt het onwaarschijnlijk geacht dat in het verspreidingsgebied de minimale 

voorlichtingsrichtwaarden zijn overschreden. De verwachte symptomen blijven beperkt tot een mogelijk 

hinderlijke geur, lichte (oog)irritatie, misselijkheid, lichte hoofdpijn, en incidenteel benauwdheid (bij 

inspanning). Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat er geen normen bekend zijn voor de 

beschreven teer componenten, maar dat deze stofcategorie (evenals benzeen) aangemerkt wordt als zeer 

zorgwekkend, op basis van hun classificatie als (mogelijk) carcinogeen.  

Voor een specifieke risicobeoordeling zal een verdere nauwkeurige blootstellingsanalyse moeten 

plaatsvinden, gebaseerd op een gemodelleerde inschatting van het verspreidingsgebied van de 

componenten van het vrijgekomen kooksovengas. 
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Tabel 4 Overzicht Kooksovengas per component, V%, M%, gestelde interventienorm, vrijgekomen volume en vrijgekomen massa 

Component Naam V% M% Norm* Vrijgekomen 
volume (m3) in 
7 minuten 
(3850 m3)  

Vrijgekomen 
massa in 7 
minuten, 
massa (Kg)*** 

H2 Waterstof 59.6 9.3 VRW 1 uur: n.v.t. 
AGW 1 uur: 330 mg/m3 
LBW 1 uur: 3.300 mg/m3 

2294.6 83.1 

CH4 Methaan 23.8 29.8  916.3 446.7 

CO Koolstof mono oxide 5 10.9 EU-grenswaarde (lucht): 
10000 µg/m3 
Lucht VR: 100 µg/m3 
 
VRW 1 uur: n.v.t. 
AGW 1 uur: 97 mg/m3 
LBW 1 uur: 390 mg/m3 
 
VRW 30 min: n.v.t. 
AGW 30 min: 180 mg/m3 
LBW 30 min: 700 mg/m3 
 
VRW 10 min: n.v.t. 
AGW 10 min: 490 mg/m3 
LBW 10 min: 2000 mg/m3 

192.5 164.2 

N2 Stikstof 3 6.5  115.5  

C2H4 Etheen 2 4.4 VRW 1 uur: 1000 mg/m3 
AGW 1 uur: 3.160 mg/m3 
LBW 1 uur: 31600 mg/m3 
 
Lucht MTR**: 80 µg/m3 
Lucht VR**: 0.5 µg/m3 
 

77 65.7 

C6H6 Benzeen 2 12.1 EU-grenswaarde (lucht): 5 
µg/m3 
Lucht VR: 1µg/m3 
 
VRW 1 uur: 170 
AGW 1 uur: 2600 mg/m3 
LBW 1 uur: 13000 mg/m3 
 
VRW 30 min: 240 
AGW 30 min: 3700 mg/m3 
LBW 30 min: 18000 mg/m3 
 
VRW 10 min: 410 mg/m3 
AGW 10 min: 6400 mg/m3 
LBW 10 min: 32000 mg/m3 
 
Carcinogenic risk potency 
(CRP) 1 uur: 2800 mg/m3 
 
Level of distinct odour 
awareness (LOA): 24 
mg/m3 

77 183.0 

NH3 Ammoniak 1 1.3 VRW 1 uur: 21 
AGW 1 uur: 140 mg/m3 
LBW 1 uur: 780 mg/m3 
 
VRW 30 min: 21 
AGW 30 min: 200 mg/m3 
LBW 30 min: 1100 mg/m3 
 
VRW 10 min: 21 mg/m3 
AGW 10 min: 200 mg/m3 
LBW 10 min: 1900 mg/m3 
 
Level of distinct odour 
awareness (LOA): 1,7 
mg/m3 

38.5 
 

19.9 
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Component Naam V% M% Norm* Vrijgekomen 
volume (m3) in 
7 minuten 
(3850 m3)  

Vrijgekomen 
massa in 7 
minuten, 
massa (Kg)*** 

CO2 Koolstofdioxide 1 3.4 VRW 1 uur: n.v.t. 
AGW 1 uur: 50000 mg/m3 
LBW 1 uur: 100000 mg/m3 

38.5 450.4 

H2S Waterstofsulfide 0.4 1.1 VRW 1 uur: 2,4 
AGW 1 uur: 39 mg/m3 
LBW 1 uur: 72 mg/m3 
 
VRW 30 min: 2,8 
AGW 30 min: 46 mg/m3 
LBW 30 min: 84 mg/m3 
 
VRW 10 min: 3,6 mg/m3 
AGW 10 min: 58 mg/m3 
LBW 10 min: 110 mg/m3 
 
Level of distinct odour 
awareness (LOA): 0,01 
mg/m3 

15.4 16.0 

C2H6 Ethaan 0.7 1.6  26.95  

HCN Waterstofcyanide 0.3 0.6 VRW 1 uur: 5,2 
AGW 1 uur: 6,7 mg/m3 
LBW 1 uur: 31 mg/m3 
 
VRW 30 min: 8,6 
AGW 30 min: 11 mg/m3 
LBW 30 min: 51 mg/m3 
 
VRW 10 min: 19 mg/m3 
AGW 10 min: 25 mg/m3 
LBW 10 min: 110 mg/m3 
 
 

11.55 9.5 

Teer Mol massa 200 
(aanname) 

1.2 19.0 Het bijproduct van de 
destructieve destillatie van 
steenkool. Nagenoeg 
zwarte halfvaste stof. Een 
complexe verzameling van 
aromatische 
koolwaterstoffen 
fenolische verbindingen 
stikstofbasen en thiofeen. 
Koolteer, teer, steenkool 
ZZS, CMR 
 

46.2 281.5 

*Normwaarden per categorie, compartiment en stof, zoals aangegeven door index stoffen van het RIVM. Voorlichtingswaarde (VRW), 

Alarmeringswaarde (AGW), Levensbedreigende waarde (LBW). 

** norm in herziening 

*** Voor gebruikte waarden zie tabel 5 
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Tabel 5 Humane Hazard Classificatie van Kooksovengas componenten, volgens CLP-verordening (EG) 1272/2008 

Component Naam Hazard Classificatie (humaan), volgens CLP Verordening (EG) 1272/2008 

H2 Waterstof Geen 

CH4 Methaan - 

CO Koolstof mono oxide Acute Tox. 3, H331,  
Giftig bij inademing 
 
STOT RE 1, H372,  
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling  
 
Repr. 1A, H360D,  
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden 
 

N2 Stikstof - 

C2H4 Etheen STOT SE, H336,  
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken 
 

C6H6 Benzeen Eye Irrit. 2, H319, 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
 
Skin Irrit. 2, H315, 
Veroorzaakt huidirritatie 
 
Asp. Tox. 1, H304, 
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt 
 
Carc. 1A, H350, 
Kan kanker veroorzaken  
 
STOT RE 1, H372 
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling  
 
Muta. 1B, H340, 
Kan genetische schade veroorzaken  
 

NH3 Ammoniak Acute Tox. 3, H331,  
Giftig bij inademing 
 
Skin Corr. 1B, H314, 
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 
 

CO2 Koolstofdioxide Geen 

H2S Waterstofsulfide Acute Tox. 2, H330, 
Dodelijk bij inademing 

C2H6 Ethaan - 

HCN Waterstofcyanide Acute Tox. 2, H330, H310, H320  
Dodelijk bij inademing, Dodelijk bij contact met de huid 
 

Teer Mol massa 200 (aanname) Carc. 1A, H350, 
Kan kanker veroorzaken  
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Tabel 6 Gebruikte waarden voor massa berekening vrijgekomen componenten 
 

H2 CH4 CO Etheen Benzeen NH3 CO2 H2S HCN Teer 

Vtot [m3] 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 

%vol 60% 24% 5% 2% 2% 1% 1% 0.4% 0.3% 1.2% 

P [pa] 101325 101325 101325 101325 101325 101325 101325 101325 101325 101325 

V [m3] 2294.6 916.3 192.5 77 77 38.5 38.5 15.4 11.55 46.2 

R [J/K/mol] 8.314 8.314 8.314 8.314 8.314 8.314 8.314 8.314 8.314 8.314 

T K 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Mm [g/mol] 2 16 28 28 78 17 384 34 27 200 
  

  
 

  
      

n [mol] 41553 27918 5865 2346 2346 1173 1173 469 352 1408 

m [kg] 83.1 446.7 164.2 65.7 183.0 19.9 450.4 16.0 9.5 281.5 
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Tabel 7 Meetgegevens E-nose H2S-sensoren (in ppm) 
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Figuur 1 Afbeelding van het oppervlakte tussen kooksgasfabriek 2, windrichting ZZO en de Noordelijke richting. In het noorden is dit 

oppervlakte begrenst door het bord dat de start van de bebouwde-kom aangeeft (afstand: 1500 meter van de fabriek). Wanneer de 

gaswolk zich homogeen verdeelt en blijft tussen deze grenzen, is het verdelingsoppervlak gelijk aan 88 voetbalvelden. Hoe verder 

de wolk zich verspreid over deze grenzen, hoe groter het oppervlakte. 

Let op: dit is geen verspreidingsberekening, slechts een indicatie. 
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