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Figuur 1  Chemieclusters in Nederland
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de fabriek en vervolgexplosies blazen een groot deel van 
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ode wordt deels ingegaan op de onzekerheden die 

doorgaans niet aanwezig en vaak niet bij omwonenden 
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Het dodental bij dit ongeval is opgelopen tot meer dan 



naastgelegen pijpleiding in het gat of krater ligt dat door 

Het eerder genoemde paarse boek is een belangrijke 

none

²  Het primair falend reactorvat kan leiden tot andere scenario’s (bv. plasvuur, vuurbal, toxische emissie)

 



van maatregelen en barrières eveneens een belangrijk 
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Onderzoek naar dit onderwerp vereist een grondig 
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