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B.1. Rekenmethodiek 
 
Voor dit onderzoek is gekozen de berekeningen uit te voeren volgens de meest recente 
inzichten ten aanzien van de te gebruiken rekenmethodiek (mathematische toepassing van het 
model). Deze inzichten zijn op een aantal punten veranderd sinds de invoering van het IMU-
model in 2000. Sinds 2000 is voor de rekenmethodiek op twee punten een verbetering 
voorgesteld. Deze hebben betrekking op: 
1. één versus meerdere ongevallen per jaar; 
2. het al of niet middelen van ongevalkansen en –gevolgen. 
 
Beide verbeteringen zijn voor de berekeningen in dit rapport meegenomen. Hieronder worden 
ze een voor een nader toegelicht. 
 
Meerdere ongevallen per jaar 
In de oorspronkelijke uitwerking van de rekenmethodiek uit 1993 [Piers 93] wordt ter 
vereenvoudiging de aanname meegenomen dat er maximaal één vliegtuig per jaar kan 
verongelukken. Hiertoe werd aan de berekening een factor toegevoegd die de collectieve 
‘overlevingskans’ van alle bewegingen behalve één uitdrukt. Inmiddels is geconstateerd dat 
deze zogenaamde vereenvoudiging onnodig is en bovendien een fout introduceert van 
ongeveer 6% (onderschatting) bij het huidig aantal bewegingen per jaar op Schiphol 
(ongeveer 400 duizend). 
 
Het NLR heeft een alternatieve rekenwijze uitgewerkt, die ervan uit gaat dat elke bewegingen 
een risico genereert dat onafhankelijk is van de andere bewegingen in het scenario. De 
rekenkundige som (lineaire combinatie) van het risico van de afzonderlijke bewegingen in 
een scenario, vormt het totale risico als gevolg van dat scenario. Door het onafhankelijk 
stellen van het risico per beweging, wordt de mogelijkheid open gelaten dat er meerdere 
ongevallen per jaar plaatsvinden. 
In deze oplossing wordt het probleem gelineariseerd en wordt de verwachtingswaarde 
berekend als representatieve waarde voor de kans. De alternatieve rekenwijze betreft dus nog 
steeds een benadering, omdat in werkelijkheid de risico's van verschillende bewegingen niet 
volledig onafhankelijk zijn: iemand die reeds slachtoffer is geworden van een 
vliegtuigongeval kan niet nogmaals omkomen bij een tweede ongeval. Dit is echter pas aan 
de orde bij ongevallen die geografisch heel dicht bij elkaar plaatsvinden. De kans dat twee 
vliegtuigen vlak bij elkaar neerstorten is vele malen kleiner dan de kans dat twee vliegtuigen 
elk op een willekeurige plaats in de omgeving van de luchthaven neerstorten. Het 
verwaarlozen van deze kansen leidt bij de linearisatie-oplossing dan ook tot een veel kleinere 
fout dan bij de expliciete restrictie dat er per jaar maximaal één vliegtuig kan verongelukken. 
 
Geen middeling ongevalkansen 
Vaak zijn de gegevens van het aantal bewegingen per route (verkeer) niet gekoppeld aan het 
aantal bewegingen per vliegtuigtype (vlootmix), waardoor niet exact bekend is welke 
vliegtuigtypes gebruik maken van welke baan en route. Dit ontbrekende gegeven wordt 
veelal opgevangen door de aanname dat de vloot gelijkmatig is verdeeld over de routes, 
zodanig dat op elke route dezelfde verhouding in aantal bewegingen per vliegtuigtype te 
vinden is.  
Om het rekenproces te versimpelen is bedacht om bij de berekeningen gebruik te maken van 
een gemiddelde ongevalkans en een gemiddeld oppervlak van het ongevalgevolggebied. 
Vanwege de gelijkmatig verdeelde vloot over de routes, werd verondersteld dat deze 
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gemiddelden geldig waren voor alle bewegingen in het scenario. De gemiddelde ongevalkans 
werd bepaald door de ongevalkansen per vliegtuiggeneratie te wegen naar het aantal 
bewegingen per generatie volgens de vlootmix. Het gemiddeld oppervlak van het 
ongevalgevolggebied werd bepaald uit het gemiddelde MTOW van de vloot, die bepaald 
werd door het MTOW per vliegtuigtype te wegen naar het aantal bewegingen per 
vliegtuigtype. Inmiddels is het inzicht gegroeid dat het vervangen van de genoemde factoren 
in de berekening door hun gemiddelde over alle bewegingen, mathematisch incorrect is. De 
fout die hiermee gemaakt wordt, verschilt per locatie in grootte zowel als in richting.  
 
Om deze fout in de rekenwijze te herstellen, moet op een andere manier worden omgegaan 
met de aanname van een gelijkmatig verdeelde vloot. Dit gebeurt door de generatieverdeling 
(percentage bewegingen per vliegtuiggeneratie volgens de vlootgegevens) niet te gebruiken 
voor een gewogen gemiddelde ongevalkans, maar te gebruiken om de verkeergegevens op te 
delen in bewegingen per generatie. Het aantal bewegingen per route wordt, naar verhouding 
van de generatieverdeling, opgedeeld in aantallen bewegingen per generatie per route. Bij de 
risicoberekening wordt voor alle bewegingen, overeenkomstig de generatie bij de 
bewegingen, de ongevalkansen per generatie toegepast zoals die voor het model zijn afgeleid 
[Pikaar 00]. Het MTOW wordt gemiddeld tussen bewegingen die worden uitgevoerd met 
vliegtuigen van dezelfde generatie. 
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B.2. Invoergegevens 
 
Inleiding 
De invoer is in te delen in de volgende onderdelen: 
Afbakening van het studiegebied; 
Keuze van de modelparameters; 
Ligging van de vliegroutes en baandrempels; 
Aantallen vliegbewegingen; 
Omgevingsinformatie. 
 
De invoergegevens voor het uitgevoerde onderzoek groepsrisico Schiphol zijn gebaseerd op 
gegevens, zoals die zijn gebruikt voor eerdere berekeningen. Alleen zijn voor alle 
berekeningen de populatiegegevens nieuw samengesteld door het RIVM. 
Voor de berekeningen met betrekking tot het verleden is gebruik gemaakt van de gegevens 
van het scenario 1990, waarvoor risicoberekeningen zijn uitgevoerd onder 
berekeningsnummer 00012103. Deze berekeningen staan gerapporteerd in [Pikaar 00]. Voor 
de berekeningen met betrekking tot de actuele situatie is gebruik gemaakt van de gegevens 
van het basisscenario 2005 uit de MER Schiphol 2003, waarbij het aantal bewegingen is 
teruggeschaald naar het aantal bewegingen van het passend geluidsscenario 2005. Voor het 
basisscenario 2005 zijn risicoberekeningen onder berekeningsnummer 01061807, welke staan 
gerapporteerd in [Weijts 01]. Een deel van de oude invoergegevens is aangepast aan de 
benodigde opbouw voor de nieuwste rekenmethodiek 
 
Studiegebied 
Voor de berekeningen is een studiegebied gebruikt van 56 × 56 vierkante kilometer rond de 
luchthaven Schiphol. Dit gebied is vastgelegd door de rijksdriehoekscoördinaten van twee 
van de hoekpunten, zoals gegeven in tabel B-1. 
 
Tabel B-1:  Begrenzing van het studiegebied in rijksdriehoekscoördinaten 
hoekpunt XRDC (m) YRDC (m) 
linksonder 83.000 455.000 
rechtsboven 139.000 511.000 
 
Het studiegebied wordt verdeeld in cellen van 100 × 100 vierkante meter. Het risico wordt 
berekend voor alle cel-middenpunten. Dit is het rekengrid. 
 
Modelparameters 
Relevante modelparameters zijn de ongevalkansen, de afmeting van de 
ongevalgevolggebieden en de letaliteit. Deze worden in de volgende subparagrafen 
uitgewerkt. Een belangrijk gegeven voor de afleiding van deze parameters is de samenstelling 
van de vloot.  
 
De vlootsamenstelling voor het scenario 1990 is afgeleid uit de Schiphol Statistical Annual 
Review 1990 (zie Appendix F in [Pikaar 00]). De percentages bewegingen per 
vliegtuiggeneraties worden weergegeven in tabel B-2. 
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Tabel B-2:  Percentage vliegtuigbewegingen per generatie voor het scenario 1990 
Vlootmix Schiphol 1990 

Generatie 
1 2 3 

13,3% 40,4% 46,3% 
 
De vlootsamenstelling voor het basisscenario 2005 (MER2003) is gebaseerd op de door 
Amsterdam Airport Schiphol gemaakte schatting (zie Appendix A in [Weijts 01]). Bij de 
risicoberekening voor het basisscenario 2005 is rekening gehouden met de door de 
luchthaven toegepaste segregatie van het verkeer. Deze segregatie houdt in dat doelbewust 
zwaarder verkeer over bepaalde banen wordt geleid. De verkeersgegevens (aantal 
bewegingen per route) bevatten onvoldoende gegevens om het effect van deze segregatie op 
het risico nauwkeurig in beeld te brengen, omdat in de verkeersgegevens niet de 
vliegtuigtypes zijn opgenomen. Daarom wordt via de VVC4 geluidscategorisering het 
verband gelegd tussen de verkeersgegevens en de vlootsamenstelling. De percentages 
bewegingen per vliegtuiggeneraties zijn voor alle VVC4 categorieën afzonderlijk afgeleid, 
zoals weergegeven in tabel B-3. 
 
Tabel B-3: Percentage vliegtuigbewegingen per generatie en per VVC4 categorie voor het 

basisscenario 2005 
Vlootmix Schiphol 2005 
VVC4-cat. generatie 
 1 2 3 
13       0  %   29,8  %   70,2  % 
23       0     0 100  
24       0     0 100 
33       0     0 100 
34       0     0 100 
42       0     0 100 
43       0     0 100 
52       0   100     0 
53       0      0 100 
63       0      2,6   97,4 
73       0      0 100 
74       0      0 100 
82       0  100     0 
83       0      0 100 

 
Ongevalkansen 
De ongevalkansen per beweging zijn bij de afleiding van het risicomodel bepaald per 
vliegtuiggeneratie en per ongevaltype [Pikaar 00]. Deze kansen worden zonder 
voorbewerking gebruikt bij de berekening van het risico. De ongevalkansen per beweging 
volgens het IMU-model staan weergegeven in tabel B-4. 
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Tabel B-4:  Ongevalkansen per beweging in het IMU-model 
Ongevalkans per beweging (·10-6) 

generatie start landing 

 overrun overshoot overrun undershoot 

1 0,377 0,126 0,251 0,753 

2 0,109 0,046 0,200 0,145 

3 0,062 0,046 0,062 0,124 
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Ongevalgevolgen 
De gevolgen van een ongeval worden gemodelleerd door de letaliteit en de omvang van het 
ongevalgevolggebied. De omvang van het gevolggebied is in het gebruikte risicomodel 
afhankelijk verondersteld van het maximale startgewicht (MTOW) van de vliegtuigen en 
wordt cirkelvormig verondersteld rond de ongevallocatie. Voor een persoon die aanwezig is 
in het gevolggebied op het moment van een ongeval, geldt een bepaalde kans om door het 
ongeval om te komen. Deze kans, de letaliteit, heeft in het gebruikte model een vaste waarde. 
 
In de eerdere berekening van het scenario 1990 is gebruik gemaakt van een gemiddelde 
ongevalkans en een gemiddeld MTOW voor alle vliegbewegingen. Deze parameters werden 
representatief geacht voor een gelijkmatig verdeelde vloot op alle banen en routes volgens de 
verkeersgegevens (op elke route is de gemiddelde vloot gelijk aan die van het hele scenario). 
Omdat de ongevalkansen niet meer worden gemiddeld tussen bewegingen van verschillende 
vliegtuiggeneraties, wordt er nu uit de vlootsamenstelling een gemiddeld MTOW afgeleid per 
vliegtuiggeneratie. De afgeleide gemiddelde waarden van het MTOW en het bijbehorende 
ongevalgebied, gebaseerd op een grootte van het ongevalgebied van 83 m2 per ton MTOW 
(zie [Pikaar 00]), staan vermeld in tabel B-5. De letaliteit is overgenomen uit [Pikaar 00]. 
 
Tabel B-5:  Ongevalgevolg-parameters voor het scenario 1990 

Ongevalgevolg-parameters 

generatie gem. MTOW gevolggebied  letaliteit 

 (ton) oppervlakte (m2)  straal (m)  

 1  38,3  3177  31,8  0,278 

 2  111,5  9254  54,3  0,278 

3  82,6  6851  46,7  0,278 
 
Bij de eerdere berekening van het basisscenario 2005 is gebruik gemaakt van een gemiddeld 
MTOW per baankop en vluchtfase (start of landing). Voor de hier gerapporteerde 
berekeningen is het gemiddeld MTOW nog verder gespecificeerd naar vliegtuiggeneratie. De 
afgeleidde gemiddelde waarden van het MTOW en het bijbehorende ongevalgevolggebied, 
staan vermeld in tabel B-6. 
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Tabel B-6: Ongevalgevolg-parameters voor het basisscenario 2005 

Ongevalgevolg-parameters 

baankop vluchtfase generatie gem. MTOW gevolggebied letaliteit 

   (ton) oppervlakte (m2)  straal (m)  

01L start 2 250,5 20.793 81,4  0,278 

01L start  3 67,8 5.624 42,3  0,278 

01L landing 2 310,8 25.797 90,6  0,278 

01L landing 3 106,6 8.844 53,1  0,278 

01R landing 2 201,5 16.727 73,0  0,278 

01R landing 3 65,3 5.417 41,5  0,278 

06 start 2 274,8 22.804 85,2  0,278 

06 start  3 187,3 15.546 70,3  0,278 

06 landing 2 312,9 25.968 90,9  0,278 

06 landing 3 105,0 8.711 52,7  0,278 

09 start 2 312,5 25.941 90,9  0,278 

09 start 3 92,5 7.679 49,4  0,278 

09 landing 2 377,8 31.357 99,9  0,278 

09 landing 3 95,4 7.919 50,2  0,278 

18 landing 2 320,9 26.637 92,1  0,278 

18 landing 3 115,4 9.581 55,2  0,278 

19L start 2 310,1 25.741 90,5  0,278 

19L start 3 83,6 6.940 47,0  0,278 

19R start 2 234,9 19.496 78,8  0,278 

19R start 3 79,9 6.629 45,9  0,278 

19R landing 2 197,1 16.355 72,2  0,278 

19R landing 3 65,0 5.393 41,4  0,278 

22 landing 2 51,9 4.310 37,0  0,278 

22 landing 3 57,3 4.757 38,9  0,278 

24 start 2 295,5 24.522 88,3  0,278 

24 start 3 105,2 8.728 52,7  0,278 

24 landing 2 288,2 23.923 87,3  0,278 

24 landing 3 89,2 7.404 48,5  0,278 

27 start 2 304,5 25.275 89,7  0,278 

27 start 3 113,8 9.443 54,8  0,278 

27 landing 2 302,3 25.093 89,4  0,278 

27 landing 3 95,0 7.888 50,1  0,278 

36 start 2 312,6 25.948 90,9  0,278 

36 start 3 100,0 8.303 51,4  0,278 
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Vliegroutes en baandrempels 
De in de berekeningen gebruikte routes representeren zoveel mogelijk de vliegroutes die door 
het vliegverkeer in werkelijkheid worden gevlogen. De gebruikte routes zijn, zonder 
aanpassing,  dezelfde als bij de eerdere risicoberekeningen  voor de gebruikte scenario's. 
Afbeeldingen van de routes zijn te vinden in [Pikaar 00] voor het scenario 1990 en in 
[Weijts 01] voor het scenario 2005. 
 
De ligging van de start- en landingsbanen wordt in de berekeningen weergegeven door 
middel van de coördinaten van de baandrempels. Over het algemeen zullen de drempels 
samenvallen met het fysieke einde van een baan. Het is echter mogelijk dat baandrempels ten 
opzichte van het werkelijke baaneinde naar binnen verschoven liggen. Voor landingen is dit 
niet ongebruikelijk. 
De baandrempels die zijn gebruikt in de berekeningen staan vermeld in tabel B-7. Niet alle 
vermelde banen worden in beide berekeningen gebruikt. 
 
Tabel B-7: Rijksdriehoekscoördinaten van de baandrempels 

Baancoördinaten Schiphol 2002 

baan X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m) 

01L 19R 110.672 479.512 110.887 482.804 

01R 19L 113.392 478.268 113.613 481.660 

04 22 113.820 479.327 115.165 480.835 

06 24 110.656 478.102 113.417 479.798 (1990) 

06 24 110.443 477.971 113.417 479.798 (2005) 

09 27 111.303 481.159 114.751 481.322 

18 36 109.005 486.302 108.757 482.510 
 
Verschoven baandrempels worden alleen in het scenario 2005 toegepast voor landingen op 
baan 01L (450 meter) en voor landingen op baan 06 (250 meter). 
 
Vliegbewegingen 
De bewegingsgegevens zijn gebaseerd op de eerdere berekeningsnummers 00012103 voor 
het scenario 1990 en 01061807 voor het scenario 2005. De details van deze 
bewegingsgegevens zijn terug te vinden in respectievelijk [Pikaar 00] en [Weijts 01]. Voor de 
berekeningen voor het huidige onderzoek zijn de oorspronkelijke bewegingsgegevens 
aangepast. De aanleiding voor de aanpassing van de gegevens ligt voornamelijk bij de 
aanpassing van de rekenwijze. Bovendien betreft het berekeningsnummer 01061807 het 
basisscenario 2005, terwijl in dit onderzoek gebruik is gemaakt van het Passend 
Geluidscenario 2005. Dit is een geschaald basisscenario, waarvoor nog niet eerder 
risicoberekeningen zijn uitgevoerd. 
 
De bewegingsgegevens zijn doorgaans niet gekoppeld aan de gegevens over de 
vlootsamenstelling. Er is daardoor van afzonderlijke bewegingen niet vast te stellen met welk 
type vliegtuig ze zijn uitgevoerd, en dus ook niet met welke vliegtuiggeneratie. Deze 
missende schakel in de gegevens wordt altijd opgevangen door de aanname dat de 
vlootsamenstelling op alle banen en routes hetzelfde is. Voorheen werd deze aanname 
vertaald in een gemiddelde ongevalkans voor alle bewegingen. In de nieuwe rekenwijze 
worden ongevalkansen niet meer gemiddeld en moet de aanname van een constante 
vlootsamenstelling op een andere manier worden verwerkt. Dit gebeurt nu door het aantal 
bewegingen op te splitsen naar het aantal bewegingen per vliegtuiggeneratie. 
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De bewegingsgevens van het scenario 1990 geven per route het totaal aantal bewegingen. 
Voor alle routes is het aantal bewegingen verdeeld in bewegingen per vliegtuiggeneratie met 
behulp van de percentages uit tabel B-2. De bewegingsgevens van het basisscenario 2005 
geven per route en per VVC4-categorie het totaal aantal bewegingen. Voor alle voorkomende 
combinaties van routes en VVC4-categorieën is het aantal bewegingen verdeeld in 
bewegingen per vliegtuiggeneratie met behulp van de percentages uit tabel B-3. Aangezien 
de meest VVC4-categorieën voor 100% vliegtuigen van dezelfde generatie omvatten, zijn er 
maar weinig combinaties die worden gesplitst in meerdere generaties. De aanpassing van de 
bewegingsgegevens voor het scenario 2005 is hierdoor gering. 
 
Het basisscenario 2005 is ten tijde van de MER Schiphol 2003 passend gemaakt voor de 
norm voor geluidsbelasting. Dit is gebeurd door het neerschalen van het basisscenario tot het 
maximaal realiseerbaar aantal bewegingen waarbij de geluidsnorm nog niet wordt 
overschreden. Met dit Passend Geluidscenario is niet eerder een risicoberekening uitgevoerd, 
dus de exacte bewegingsgegevens kunnen niet direct aan een eerdere berekening worden 
ontleend. Uit de rapportage van de geluidsbelastingsberekeningen voor de MER Schiphol 
2003 is een schalingsfactor van 0,9772 af te leiden voor het Passend Geluidscenario 2005. De 
bewegingsgegevens voor het scenario 2005 in dit onderzoek zijn bepaald door de 
bewegingsgegevens van het basisscenario 2005 (berekeningsnummer 01061807) lineair te 
schalen met een factor 0,9772. Lineair schalen houdt in dat op alle banen en routes de 
bewegingen met dezelfde factor worden geschaald. Het totaal aantal bewegingen wordt 
hiermee van 549.873 teruggeschaald naar 537.372. 
 
De verdeling van het aantal vliegbewegingen wordt in dit rapport niet in detail weergegeven. 
Een samenvattend overzicht van de verdeling van de bewegingen staat vermeld in tabel B-8 
voor het scenario 1990 en in tabel B-9 voor het scenario 2005.  
 
Tabel B-8: Verkeersverdeling per vliegtuiggeneratie, vluchtfase en baankop voor scenario 

1990 
Overzicht verkeersverdeling 1990 
baankop generatie 1 generatie 2 generatie 3 
 starts landingen starts landingen starts landingen 
01L 4.892 0 14.846 0 17.026 0 
01R 0 957 0 2.905 0 3.332 
06 28 5.485 83 16.646 94 19.086 
09 1.029 0 3.118 0 3.577 0 
19L 766 0 2.329 0 2.669 0 
19R 0 4.073 0 12.363 0 14.177 
24 6.924 267 21.013 811 24.094 931 
27 148 2.980 443 9.047 506 10.372 
Totaal 207.015 
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Tabel B-9: Verkeersverdeling per vliegtuiggeneratie, vluchtfase en baankop voor scenario 
2005 

Overzicht verkeersverdeling 2005 
baankop generatie 1 generatie 2 generatie 3 
 starts landingen starts landingen starts landingen 

01L 0 0 282 177 28.787 6.575 
01R 0 0 0 351 0 40.076 

06 0 0 2 2.044 34 71.461 
09 0 0 64 3 2.926 187 
18 0 0 0 2.777 0 80.011 

19L 0 0 808 0 55.255 0 
19R 0 0 88 365 3.410 42.766 

22 0 0 0 4 0 752 
24 0 0 2.258 49 73.764 2.594 
27 0 0 103 440 2.111 18.599 
36 0 0 2.602 0 95.647 0 

Totaal 537.372 
 
Omgevingsinformatie 
Er zijn diverse soorten omgevingsdata te onderscheiden bij externe-veiligheidsberekeningen. 
Voor het berekenen van het groepsrisico is een populatiebestand nodig, waarin de populatie 
in cellen van 100 bij 100 meter wordt gegeven, overeenkomstig het rekengrid. Deze 
populatiebestanden zijn door het RIVM aangeleverd (zie bijlage C). 
 
De gebieden die zijn onderscheiden zijn de vier gronden die worden weergegeven in het 
Luchthavenindelingbesluit Schiphol 2003, de 20 Ke-contour uit de MER Schiphol 2003 en 
het hele studiegebied. Met uitzondering van de bestanden voor het hele studiegebied, geven 
de bestanden de populatie weer in de schillen tussen de opeenvolgende contouren van de 
diverse gebieden. 
De soorten populatie die zijn onderscheiden zijn populatie in: 
- woningen 
- hotels 
- bedrijven 
- instellingen. 
Ten slotte wordt onderscheid gemaakt in de populatieverdeling overdag en de 
populatieverdeling 's nachts. 
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B.3. Resultaten 
Deze paragraaf toont het type resultaten van de uitgevoerde groepsrisico-berekeningen. De 
resultaten worden op verschillende manieren gepresenteerd.  
 
Allereerst door de bekende FN-curven. Er worden afzonderlijke curven gegeven voor de 
bijdrage aan het groepsrisico vanuit het gehele studiegebied en vanuit de schillen tussen de 
vier gronden volgens het Luchthavenindelingbesluit [VenW 02c] en de 20Ke-contour volgens 
de MER-Schiphol 2003 [VenW 02a]. Voor elk van deze zes gebieden is het groepsrisico 
berekend met de populatie in woningen, hotels, bedrijven en instellingen. Tevens is een 
berekening uitgevoerd met een gecombineerde populatie. Van al deze berekeningen is de 
FN-curve bepaald. 
Daarnaast wordt het groepsrisico gepresenteerd op een topografische kaart, waarbij de lokale 
bijdragen (bijdragen per kaartvak van 100 x 100 m2) aan het groepsrisico in kleur worden 
weergegeven. De hoogte van de risicobijdrage is bepalend voor de getoonde kleur. 
 
Bij de berekeningen kan nog een tweetal kanttekeningen worden geplaatst voor de juiste 
interpretatie van de resultaten: 
 
1. 
Er zijn berekeningen gedaan voor het groepsrisico in het hele studiegebied en voor specifieke 
deelgebieden. Voor de laatste is alleen de populatie in het specifieke deelgebied 
meegenomen, een fictieve situatie dus. Een gemodelleerd ongeval nabij de grens van twee 
gebieden veroorzaakt in de berekening voor gebied A een kans f op x slachtoffers (in gebied 
A) en in de berekening voor gebied B een kans f op y slachtoffers (in gebied B). In de 
berekening voor het totale studiegebied veroorzaakt hetzelfde ongeval daarentegen een kans f 
op x + y slachtoffers. Door het ‘opknippen’ in deelgebieden ontstaat er dus een verschuiving 
naar kleinere N, op de FN-curve. Dit treedt evenwel alleen op als het schadegebied van het 
ongeval zich uitstrekt over twee deelgebieden en er in beide deelgebieden populatie in het 
schadegebied aanwezig is. In de praktijk blijkt deze verschuiving mee te vallen, zie figuur 
B-1 waarin de FN-curve voor het hele studiegebied is weergegeven en de som van de FN-
curven van de deelgebieden. 
 
2. 
Een vergelijkbaar effect treedt op bij de deelberekeningen voor specifieke 
populatiecategorieën. Een gemodelleerd ongeval op een plaats met variabele bebouwing 
veroorzaakt (bijvoorbeeld) in de berekening voor woningen een kans f op x slachtoffers, in de 
berekening voor bedrijven een kans f op y slachtoffers en in de berekening voor instellingen 
een kans f op z slachtoffers. In de berekening voor de gecombineerde populatie (de totale 
populatie overeenkomstig met de situatie op de grond) geeft dit ongeval een kans f op 
x + y + z slachtoffers. Door het ‘opknippen’ in populatiecategorieën ontstaat er dus een 
verschuiving naar kleinere N, op de FN-curve. Dit treedt evenwel alleen op als in het 
schadegebied van een ongeval meerdere populatiecategorieën aanwezig zijn. In de praktijk 
blijkt deze verschuiving mee te vallen, zie figuur B-1 waarin de FN-curve voor het hele 
studiegebied is weergegeven en de som van de FN-curven van de populatiecategorieën.  



RIVM rapport   620100004  pag. 69 van 149 

Figuur B-1: Invloed van randeffecten op totaal  

 
Groepsgrootte (N) 1 5 10 40 100 200 400 
        
Totale populatie, 
totale studiegebied 

2,8*10-3 

100% 
1,1*10-3 

100% 
5,6*10-4 

100% 
7,6*10-5 

100% 
1,2*10-5 

100% 
1,8*10-6 

100% 
1,4*10-7 

100% 
        
Som van de 
populatiecategorieën 

2,9*10-3 
106% 

1,0*10-3 
96% 

5,3*10-4 
94% 

7,0*10-5 
92% 

1,1*10-5 
91% 

1,7*10-6 
91% 

1,3*10-7 
89% 

        
Som van de 
deelgebieden 

2,9*10-3 
104% 

1,1*10-3 
101% 

5,3*10-4 
95% 

6,7*10-5 
88% 

1,2*10-5 
98% 

1,8*10-6 
99% 

1,4*10-7 
100% 
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