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Bestrijding LNG-incidenten is 
specialistenwerk

Er wordt veel verwacht van de nieuwe brandstof LNG. Alhoewel de kans dat er iets fout 
gaat klein is, neemt die wel toe naarmate LNG meer gebruikt en getransporteerd 
wordt. Daarom is een aantal partijen het Hulpplan LNG aan het voorbereiden, met 
praktische vakinhoudelijke informatie voor hulpverleners in geval van een incident.

Tekst: Dick Arentsen

Liquefied natural gas – oftewel vloeibaar aardgas – heeft 
bij een normale atmosferische druk een temperatuur van 
-162 graden Celsius. LNG bestaat voor het overgrote deel 
uit methaan. Daarnaast bevat het restgassen als ethaan, 
propaan, butaan en stikstof. Onder atmosferische druk is 
LNG 600 keer zo klein als aardgas (1 liter LNG = 600 liter 
gas). Daardoor is LNG veel efficiënter op te slaan en te 
transporteren. Vergeleken met andere vloeistoffen, zoals 
water en benzine, heeft LNG een lage dichtheid. LNG 
weegt slechts 0,5 kg per liter. Bijzonder aan LNG is dat de 
soortelijke dichtheid van het gas sterk verandert naarmate 
de temperatuur stijgt vanaf -160 graden Celsius. Tot het 
overgaan van vloeistof naar gasvormig methaan (-80 °C ) 
is het gas zwaarder dan lucht. Rond de -80 °C is het gas 
even zwaar als lucht, en vanaf -75 °C wordt het gas lichter 
dan lucht. We hebben het hier dan wel over het zuivere 
gas en niet over een gas-luchtmengsel. Het is dus een 
fabeltje te denken dat methaan vanzelf ‘naar boven’ 
verdwijnt omdat het lichter dan lucht zou zijn.

LNG is een fossiele brandstof. Ondanks dat het schoner 
is dan de conventionele brandstoffen, mag het niet als 
volledig ‘groen’ of duurzaam worden beschouwd. Deze 
stap kan wel gezet worden door gebruik te maken van 
bio-LNG (=LBG). Bio-LNG, ook wel LBM (liquefied bio me-
thane) genaamd, wordt gemaakt van biogas. Biogas 

wordt gemaakt in biomassacentrales, waarin biomassa 
wordt omgezet in biogas. Daarna wordt het opgewerkt 
tot groengas en gekoeld tot -162 °C. Bio-LNG heeft 
dezelfde fysische eigenschappen als fossiele LNG en is 
dus net zo gevaarlijk.
Vanaf het moment dat LNG geproduceerd is, hoeft het 
niet meer actief gekoeld te worden. Het LNG blijft koud, 
doordat het altijd is opgeslagen in super geïsoleerde 
opslagtanks. Ook blijft het gas koud door het auto- 
refrigerationproces (automatische koelproces) dat 
ontstaat als de vloeistof in gas overgaat, enerzijds door 
afname (verbruik) of het afblazen naar de atmosfeer 
(boil-offgas). Dit laatste moet natuurlijk zo veel mogelijk 
worden voorkomen. Methaan is namelijk als broeikasgas 
een factor 25 krachtiger dan kooldioxide.

Transport 
LNG wordt geproduceerd in onder andere Qatar, Oman, 
Algerije, de Verenigde Arabische Emiraten en Nigeria. 
Daar wordt LNG als aardgas gewonnen, waarna liquefied 
fraction plants het gas koelen en vloeibaar maken. Het 
vloeibare gas wordt in grote opslagtanks (terminals) 
opgeslagen, en vervolgens per schip getransporteerd 
naar Europa, Amerika en Azië. In Nederland wordt 
aardgas ook vloeibaar gemaakt bij de Peak Shaver van 
de Nederlandse Gasunie, op de Maasvlakte te 

Hulpplan biedt praktische vakinhoudelijke informatie
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Rotterdam. Daar wordt het vloeibaar gemaakte aardgas 
in strenge winters ingezet om het aardgasnet op druk te 
houden bij grote afnames. Als het LNG op het continent 
van bestemming is aangekomen, wordt het gas 
opgeslagen in grote terminals. Afhankelijk van het 
doeleinde is de inhoud van een terminal gemiddeld 5 tot 
20 miljard m3. De inhoud van de Gate terminal in 
Rotterdam bedraagt bijvoorbeeld ruim 12 miljard m3. 
Hiermee kunnen ruim 7 miljoen huishoudens jaarlijks 
van gas worden voorzien. Er zijn zo’n 85 actieve 
terminals in de wereld. Het LNG dat wordt opgeslagen 
bij de Gate terminal wordt voornamelijk gebruikt als 
brandstof voor verwarming (via het gasnet of voor 
andere verwarmingsdoeleinden) en als brandstof voor 
motoren. Inmiddels wordt LNG in Nederland 
voornamelijk gebruikt als brandstof voor vrachtwagens, 
autobussen, treinen en scheepsmotoren (onder andere 
de veerboot naar Terschelling) en in mindere mate voor 
andere doeleinden zoals (industriële) verwarming. De 
stof wordt getransporteerd in cryotankcontainers, 
cryo-opleggers en cryo-spoorketelwagons. Uit het feit 
dat LNG steeds meer als motorbrandstof wordt gebruikt 
(als goedkopere vervanger van diesel), mag (empirisch) 
geconcludeerd worden dat het aantal incidenten met 
deze toepassing van LNG zal toenemen. Het scenario dat 
LNG alleen nog maar kan vrijkomen op de Gate terminal 

wordt hiermee steeds onwaarschijnlijker, alhoewel de 
(potentiële) hoeveelheden aldaar natuurlijk aanzienlijk 
groter zijn. Uit een vrachtwagen met LNG als motor-
brandstof zal maximaal 1000 liter kunnen vrijkomen, 
terwijl de (cryo)transportunits tot wel 25.000 liter 
kunnen bevatten. In de scheepvaartsector zijn deze 
hoeveelheden groter, bij toepassing van LNG als zowel 
brandstof als vervoerde lading met binnenschip.

Daarom is het belangrijk om vooraf na te denken over 
eventuele consequenties van incidenten waarbij LNG 
vrijkomt of dreigt vrij te komen. In ieder geval mag 
worden gesteld dat de beperking en bestrijding van 
LNG-incidenten werk is voor specialisten. Hierover 
hebben de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de 
Gezamenlijke Brandweer en de DCMR Milieudienst 
Rijnmond, waar ook het LIOGS (Landelijk Informatiepunt 
Ongevallen Gevaarlijke Stoffen) is ondergebracht, om de 
tafel gezeten. Deze partijen hebben besloten om in 
navolging van de Vereniging Vloeibaar Gas, die een 
Hulpplan LPG heeft opgesteld, een Hulpplan LNG op te 
gaan stellen.

Hulpplan LNG
Het gebruik van nieuwe brandstoffen, zoals LNG, CNG 
(Compressed natural gas) en ethanol (E80), heeft veel 

Hulpmaterieel en middelen
In het Hulpplan LNG wordt bij hulpmaterieel en middelen onderscheid 
gemaakt tussen:
1 transportmiddelen: 

 f tankauto’s die zelfstandig het product kunnen innemen en bovendien 
uitgerust zijn met verloopstukken voor aansluitingen die in Nederland 
gebruikelijk zijn;

 f tankauto’s die alleen het product kunnen innemen met gebruik-
making van losse pomp- of compressoreenheden.

2 hulpmaterieel en middelen: een LNG-noodservicewagen van de Geza-
menlijke Brandweer die zodanig is uitgerust dat een noodreparatie kan 
worden uitgevoerd aan een LNG-installatie, of de installatie veilig buiten 
bedrijf kan worden gesteld. In deze servicewagen moet ten minste het 
volgende materieel en middelen geschikt voor LNG aanwezig zijn:

 f gasdetectoren;
 f pakkingmaterialen;
 f bouten en moeren;
 f pijpen en flenzen;
 f verloopstukken;
 f afsluiters;
 f veiligheden als membranen en overdrukventielen;
 f voor LNG geschikte gereedschappen;
 f recondensatieslangen;
 f cryo-pompen;
 f afdekzeilen;
 f persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt voor cryogene gassen;
 f fakkelunit.
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positieve milieugevolgen, maar bij incidenten treden er 
andere problemen op dan bij de reguliere brandstoffen 
als dieselolie en benzine. Het is dan ook noodzakelijk om 
tegelijkertijd met de introductie hiervan goed na te 
denken over de incidentbestrijding. Het Hulpplan LNG 
richt zich speciaal op LNG in situaties dat er iets is 
misgegaan. Via een centraal aanspreekpunt binnen het 
LIOGS wordt het hulpplan onder de meldkamers 
verspreid en daar bekendgemaakt, bij voorkeur door 
een digitale link te koppelen aan de stofcodering voor 
LNG: UN 1972, GEVI 223. Omdat de behandeling van LNG 
omgeven is door strenge eisen (PGS 33-1 en PGS 33-2) is 
het risico vrij klein dat er onbedoeld incidenten mee 
gebeuren. Maar door de grote vlucht die LNG op dit 
moment neemt, is dit zeker niet uit te sluiten. Het is 
daarom van belang om, gezien de specifieke gevaren 
van LNG, alle modaliteiten te laten aansluiten bij dit 
hulpplan.
 
Het bestrijden van LNG-incidenten (bijvoorbeeld bij 
transport) is primair een taak van de overheid. In het 
hulpplan staat verwoord hoe de samenwerking tussen 
de verschillende partijen georganiseerd is. Dit is afgeleid 

van het Hulpplan LPG, dat zijn effectiviteit al jaren heeft 
bewezen. Meldingen van ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen betrokken zijn, moeten, met of zonder tussen-
komst van de politie, bij de brandweer binnenkomen. 
Vanaf dit punt moet duidelijk worden om welke 
brandstof het gaat en welke specifieke acties hiervoor in 
gang moeten worden gezet. Als het LNG betreft, kan het 
incident gemeld worden via het speciale alarmnummer 
bij het Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke 
Stoffen (zie kader). Daarvanuit wordt dan een specialis-
tisch team samengesteld. De Veiligheidsregio/regionale 
brandweer zal in samenwerking met het team beoorde-
len met welke maatregelen zij het incident het beste 
kunnen bestrijden, al dan niet ondersteund door een 
private dienstverlener. Het ligt voor de hand om dit te 
laten doen door een kleine groep personen die hiervoor 
speciaal opgeleid zijn vanuit de Gezamenlijke Brand-
weer te Rotterdam in nauwe publiek-private samenwer-
king met leveranciers en transporteurs van LNG, zoals 
Schenk en Rolande. De brandweermeldkamer kan, 
indien nodig, contact opnemen met de experts van het 
LIOGS en meer hulp of hulpmaterieel en middelen 
aanvragen.
Het mag duidelijk zijn dat effectieve incidentbestrijding 
rondom LNG uitsluitend kan plaatsvinden door nauwe 
samenwerking van specialisten die hiervoor de juiste 
kennis, kunde en vaardigheden in huis hebben. De 
synergie die hierdoor ontstaat moet garant staan voor 
een snelle, efficiënte en vooral veilige behandeling van 
LNG-gebonden incidenten. Daarbij kan het hulpplan 
landelijk dienst doen; ook bij ongevallen in andere 
regio’s kan een en ander vanuit het LIOGS georganiseerd 
worden.

Werkingsgebied 
Het doel van het hulpplan is: hulpinstanties bij een 
incident met LNG/LBG de mogelijkheid geven om 
binnen korte tijd over zowel deskundige kennis, kunde 
en vaardigheden als technisch hulpmaterieel en 
middelen te laten beschikken. Verder biedt het hulpplan 
deskundige voorlichting over LNG. 

Er worden drie soorten LNG-incidenten in het hulpplan 
genoemd: 
a) een brand of explosie als gevolg van het vrijkomen 

van LNG;
b) een onbedoelde en ongecontroleerde uitstroming 

van LNG;
c) een gebeurtenis waarbij LNG is betrokken of betrok-

ken kan worden, met als reëel mogelijk gevolg a) of b).

Het werkingsgebied van het hulpplan omvat de gehele 
LNG-keten tot en met de eindverbruiker in Nederland. 
Wat betreft de aard van het product wordt uitgegaan 
van LNG of LBG of mengsels van deze producten of 

Initiatiefnemers Hulpplan LNG
 f Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen: www.liogs.nl. 
LNG-noodnummer (24/7): 010-2468642 

 f Gezamenlijke Brandweer: www.gezamenlijke-brandweer.nl
 f Schenk Papendrecht: www.schenk-transporten.com
 f Rolande LNG: www.rolandelng.nl

Tankstation voor 
vrachtwagens (bron: 
Rolande LNG)
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producten met dezelfde eigenschappen. Voor de 
praktische uitvoering van het hulpplan worden de 
volgende activiteiten genoemd:
a) het geven van praktische aanwijzingen bij de 

beperking en bestrijding van een LNG-incident; 
b) het verstrekken van een expertise- en hulpmaterieel 

en middelenbestand aan eerste- en tweedelijns 
hulpverlenende instanties en het actueel houden van 
deze bestanden (dit bestand is in de maak);

c) het geven van adviezen bij een incident door een 
expert op het gebied van LNG; een expert is een 

persoon die algemene theoretische kennis, kunde en 
praktische ervaring heeft op het gebied van LNG; deze 
persoon moet kunnen beoordelen wat de gevolgen 
kunnen zijn van incidenten bij opslag, transport en 
gebruik van LNG; de expert moet tevens de mogelijk-
heden kennen om deskundigen op specifieke 
deelgebieden in te schakelen;

d) het beschikbaar stellen van hulpmaterieel en midde-
len benodigd voor het beperken en bestrijden van 
een incident (zie kader);

e) het met regelmaat organiseren van bijeenkomsten 
door en voor experts en met publieke en private 
hulpverlenende instanties, om ervaringen uit te 
wisselen.

Het Hulpplan LNG  is vooralsnog niet gepubliceerd of 
openbaar gemaakt. Gezien het gebruik en transport van 
LNG had dit eigenlijk al gebeurd moeten zijn. Het is nu 
zaak het plan zo snel mogelijk operationeel te maken, 
want de ontwikkelingen rond LNG gaan door! 

Lees ook het artikel over wet- en regelgeving rond LNG in 
wegtransport in Gevaarlijke Lading 1/2015 (blz. 30).

Vrachtwagen met LNG (bron: Rolande LNG)

Deze buitenlandse chauffeur in Nederland heeft zijn 
eten bereid op een gasbrander die op zijn dieseltank 
staat, vlakbij de tankwand. De tankwagen is geladen 
met klasse 4.2 (voor zelfontbranding vatbare stoffen). 
Het mag duidelijk zijn dat dit niet bepaald veiligheids-
bewust gedrag is, maar zou het ADR ook iets over dit 
soort situaties zeggen? Wij vonden slechts de volgende 
voorschriften:
8.5 (S1): Roken, het gebruik van vuur of 
open vlammen is verboden aan boord 
en in de nabijheid van voertuigen die 
stoffen en voorwerpen van klasse 1 
vervoeren, en tijdens het laden en 
lossen van deze stoffen en voorwer-
pen.
8.5 (S2): Het in bedrijf hebben van 
verwarmingssystemen op brandstof, 
van FL-voertuigen (zie deel 9) is tijdens 
laden en lossen en op laadplaatsen 
verboden. 
S1 en S2 zijn echter niet van 
toepassing op klasse 4.2. Voor alle 

Potje koken langs de snelweg

ADR-vervoer geldt wel het volgende:
8.3.5: Tijdens behandeling is het verboden te roken in de 
nabijheid van de voertuigen en binnen de voertuigen. Dit 
rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten en 
soortgelijke hulpmiddelen.

Fotografie: Dré van Groesen


