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Onderwerp: Bepaling uitstroomdebiet aardgascondensaat uit Nedalco riool oktober 2018 
Samenvatting en conclusies 
Als input voor het blootstellingsonderzoek dat zal worden uitgevoerd naar aanleiding van de lozing van 
circa 30 m3 aardgascondensaat afkomstig van NAM locatie Delfzijl Tankenpark op het Afwateringskanaal 
van Duurswold is een studie gedaan naar het uitstroomdebiet van aardgascondensaat.  

Er is getracht om de uitstroom te kwantificeren aan de hand van het hoogteprofiel van het riool, regenval 
scenario’s, grondwaterstand en waarnemingen. 
Dit heeft geleid tot het volgende scenario: 
1. Uitstroom van 24 m3 aardgascondensaat met een debiet van 23 m3/hr
2. Uitstroom van 5 m3 aardgascondensaat over een periode van 72 uur
3. De regen viel op 4-10-18 tussen 02:00 en 03:00, de eerste uitstroom volgde kort daarop

Dit scenario is gebaseerd op regenval data van twee weerstations (amateurstation Meteo Delfzijl en een 
KNMI-neerslagstation 141 in Delfzijl), op 2 resp. 0.5 km afstand van het Nedalco terrein .  
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1. Introductie
In de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 oktober 2018 is het calamiteitenbassin van NAM locatie Delfzijl 
Tankenpark (DZLTP) overgelopen naar het industrieel regenwaterriool, het zogenoemde Nedalco riool.  
Er is circa 30 m3 aardgascondensaat in het riool geloosd.  

Gedurende de daaropvolgende dagen is het aardgascondensaat in het Afwateringskanaal van Duurswold 
gelopen, circa 900 meter stroomafwaarts van DZLTP. In de nabijheid van het lozingspunt zijn bedrijven en 
woningen gevestigd. Zie bijlage 1 voor een overzichtskaart. 

Naar aanleiding van dit incident zijn er diverse onderzoeken gestart, waaronder een 
blootstellingsonderzoek vanwege de aanwezigheid van benzeen in het aardgascondensaat. Belangrijke 
input voor dit blootstellingsonderzoek is de kwantificering van de uitstroom van aardgascondensaat omdat 
deze mede bepalend is voor de concentratie van benzeen in de lucht.  

In voorliggende notitie wordt geprobeerd de uitstroom zo goed mogelijk te kwantificeren aan de hand van 
het hoogteprofiel van het riool, regenval en afvoer van regen , grondwaterstand en waarnemingen. 
Het hoogteprofiel verschaft informatie over (initële) holdup van condensaat, regenval op verhard oppervlak 
geeft het maximale debiet waarmee aardascondensaat kan uitstromen. De resultaten dienen kwalitatief in 
overeenstemming te zijn met de waarnemingen. 

Voor het blootstellingsonderzoek is windrichting ook belangrijk, hiervan wordt ook een overzicht gegeven. 
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2. Hoogteprofiel van het riool
Van het Nedalco riool zijn geen detailtekeningen bekend, daarom is het hoogteprofiel (Binnen Onderkant 
Buis, BOB) gemaakt aan de hand van de hellingshoekmetingen van de camera van de rioolinspectie zoals 
opgenomen in het inspectierapport (bijlage 2) en mondelinge toelichting van het  inspectiebedrijf (KWS 
Infra). 

In het inspectierapport zijn van de diverse strengen van het riool de gemeten hoogteprofielen opgenomen, 
waarbij de hoogte aan het begin van de streng elke keer weer op nul is gezet. Omdat dergelijke vrij verval 
riolen in het algemeen met een verhang van 1:1000 worden aangelegd, zijn de hoogteprofielen van de 
individuele strengen op dit verhang gesuperponeerd.  
Uit het inspectierapport is verder gebleken dat in put 9/RWA019 (hierna RWA019, zie bijlage 2) de 
uitgaande buis (richting oppervlaktewater) circa 2 meter onder de binnenkomende buis (komend vanaf 
DZLTP) is aangesloten. 
Een ander gegeven uit de inspectie is dat put RWA019 voorzien is van nog een tweede uitgaande buis 
richting het oppervlaktewater. De binnenkomende buis (vanaf DZLTP) heeft een diamater van 900 mm. De 
uitgaande onderste buis (richting oppervlaktewater) heeft een diameter van slechts 500 mm. Als 
compensatie voor het kleinere doorstroomprofiel is een extra 315 mm buis aangesloten op de put, circa 
1.5 m hoger dan de 500 mm buis. Uit de inspectiebeelden van voor de schoonmaakactie is gebleken dat 
de 315 mm buis er visueel schoon uitzag en geen sporen van condensaat of verontreiniging bevatte. Dit is 
een indicatie dat de spill zich niet door de 315 mm buis heeft verplaatst, maar door de 500 mm buis.  
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Onderstaande figuur 1 toont het berekende hoogteprofiel: 

Figuur 1 Hoogteprofiel Nedalco riool 

De volgende elementen zijn van belang: 
1. In het profiel zijn 2 zogenaamde koppen (Kop1 hoogte ~0.4 m en Kop2 hoogte ~0.3 m) zichtbaar

opstrooms van put RWA019; dit zijn delen die hoger liggen dan het normale verhang.
Hiervoor zal altijd vloeistof aanwezig zijn;

a. Voor Kop1 staat ~ 44 m3

b. Voor Kop2 staat ~17 m3

2. Put RWA019 gevolgd door een zak in de uitgaande leiding met een diameter van 500 mm van naar
schatting 1 m diep en daarna nog een kop van ~0.5 m.
De leiding zal altijd tot aan de kop gevuld zijn met vloeistof en de hoogte van de kop bepaalt daarmee
ook het vloeistofniveau in put RWA019. De beelden van de camerainspectie hebben bevestigd dat er
hiermee een waterslot wordt gecreëerd.

Zie bijlage 2 voor alle achtergrond documenten rond het hoogteprofiel. 

Regenwater 
toevoer 
Wagenborg 

Regenwater
toevoer 
Contitank, 
FRM-1, 
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3. Regenval

Algemeen 
Er is gebruik gemaakt van een tweetal sets regenval data, afkomstig van KNMI Weerstation Nieuw Beerta 
en van (amateur) Weerstation Meteo Delfzijl (ref 1), met een interval van 10 minuten (bijlage 3). 
Het KNMI weerstation is een van de ruim 30 automatische weerstations in Nederland die elke 10 minuten 
gegevens doorgeeft en het dichtst bij Delfzijl gelegen is. 
De data van het KNMI Weerstation Nieuw Beerta is gevalideerd, maar de afstand Nieuwe Beerta – Delfzijl 
is ~25 km wat voor een accurate weergave van plaatselijke regenval aan de hoge kant is. Daarom is ook 
gebruik gemaakt van data van Meteo Delfzijl. Ter verificatie zijn ook 24-uurs regenval data van  
KNMI-neerslagstation 141 in Delfzijl opgevraagd (ref 2). Dit neerslagstation is onderdeel van een netwerk 
van 325 andere neerslagstations  die alleen 24-uurs gegevens registreren, deze data wordt eens in de 
maand gevalideerd.  
De afstand tussen het KNMI-neerslagstation en Meteo Delfzijl is circa 2 km, de afstand tussen het KNMI-
neerslagstation en het Nedalco terrein  is circa 0.5 km en die tussen Meteo Delfzijl en het Nedalco terrein  
is circa 2 km, zie bijlage 4. 

Vergelijking regenval data diverse bronnen 
De voor het KNMI-neerslagstation gerapporteerde data voor een bepaalde dag hebben betrekking op een 
24 uurs periode van 8 uur ’s ochtends die dag tot 8 uur ’s ochtends de dag ervoor.  
Worden de 10 minuten-neerslagdata van Meteo Delfzijl en KNMI Weerstation Nieuw Beerta op diezelfde 
manier gesommeerd dan volgt daaruit onderstaande figuur 2, waarin tevens cumulative hoeveelheden zijn 
weergegeven. 

Figuur 2 Vergelijking regenval data diverse bronnen 

Kwalitatief is er redelijke overeenkomst tussen de 3 datasets. Kwantitatief zijn de verschillen aanzienlijk 
omdat 1 mm neerslag voor het Nedalco terrein  neerkomt op 160 m3 neerslag.  
Gezien de kwalitatief goede overeenkomst tussen de data van Meteo Delfzijl en het KNMI-neerslagstation 
en omdat de data hiervan gevalideerd is èn het station veel dichter bij het Nedalco terrein  ligt zal hierna 
gebruik gemaakt worden van de 10-minuten data van Meteo Delfzijl gecorrigeerd voor het verschil met de 
data van het KNMI-neerslagstation. 
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Dit komt neer op een reductie van de neerslagdata van Meteo Delfzijl tot 81% van de gemeten data voor 
3-10-18 resp 4-10-18. De neerslag gemeten op die dagen door Meteo Delfzijl valt namelijk onder 4-10-
18 volgens de methode van rapportage van het KNMI-neerslagstation.

KNMI Weerstation Nieuw Beerta 

Figuur 3 Regenval Nedalco terrein op basis van KNMI Weerstation Nieuw Beerta 

14 m3 in 2 uur 

12 m3 in 2 uur 

Periode spill 
op riool 
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Weerstation Meteo Delfzijl 

Figuur 4 Regenval Nedalco terrein op basis van Weerstation Meteo Delfzijl gecorrigeerd voor verschil met 
KNMI-neerslagstation 141 

Afvoer van regenwater naar het riool  
Bij de bepaling van het afvoerdebiet van de regen en hoeveelheid regen naar het riool zijn de volgende 
factoren van belang: 
- Oppervlakteberging, dat wil zeggen de hoeveelheid water die op een vlak verhard opppervlak

geborgen kan worden.
- Infiltratiesnelheid van het water, dat wil zeggen de snelheid waarmee het door kieren en poriën van de

verharding in de grond verdwijnt voordat het bij de straatputten is aangekomen.
- De afstromingsfactor, dat wil zeggen de factor waarmee het regenval debiet wordt omgezet naar een

afvoer debiet.
- Afvoer regenwater van daken; naar Nedalco riool of naar verhard/onverhard terrein

Bijlage 5 geeft de achtergond bij de berekening. 

Op basis van bijlage 5 wordt het afvoerdebiet van de regen en hoeveelheid regen voor de relevante 
regenval scenario’s als volgt: 

Figuur 5 Afvoerdebiet en afvoervolume van de regen 

Afvoerdebiet Afvoer volume Afvoerdebiet Afvoer volume Afvoerdebiet Afvoer volume
[m3/hr] [m3] [m3/hr] [m3] [m3/hr] [m3]

13 8 1 4 23 54

KNMI Nieuw Beerta 4-10-18 Meteo Delfzijl 4-10-18Meteo Delfzijl 3-10-18

85 m3 in 50 min 

68 m3 in 50 min 

Periode spill 
op riool 

28 m3 in 20 min 

23 m3 in 20 min 
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4. Grondwater
Het riool ligt minimaal 0.5 meter onder de grondwaterstand. Uit de camerainspectie is gebleken dat het 
riool op enkele plekken lek is waardoor grondwater het riool binnen komt. Voor de bepaling van de piek 
van het uitstroomdebiet van aardgascondensaat naar het oppervlaktewater speelt dit geen rol, wel zal het 
een rol spelen in langzame afvoer van aardgascondensaat uit het riool (zie hoofdstuk 6 en 7). 
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5. Waarnemingen
1. Op donderdag 4 oktober is er door het Waterschap Hunze en Aa’s en de Gemeente Delfzijl een olie-

achtige verontreiniging op het Afwateringskanaal van Duurswold geconstateerd. De verontreiniging
kwam uit de monding van het Nedalco riool.

2. Op vrijdag 5 oktober hebben Waterschap en NAM monsters genomen uit de rioolputten op het NAM
terrein, in verbinding met het Nedalco riool. Deze monsters waren schoon. Dit toont aan dat het
condensaat zich toen niet meer in het voorste deel van het riool (het verst verwijderd van de
uitmonding) bevond.

3. Op zaterdagavond 6 oktober is door een NAM medewerker bij de uitmonding van het riool een hoge
LEL-waarde gemeten.

4. Op maandag 8 oktober is na analyse van een monster in het NAM-lab, genomen op zondagmiddag
7 oktober uit put RWA019 geconstateerd dat de verontreiniging aardgascondensaat betrof.

5. Tevens is op 7 oktober een foto gemaakt van de uitstroom uit het Nedalco riool waarbij duidelijk een
bruiachtige vloeistof is te zien, die ook als drijflaag op het oppervlaktewater te zien was in de dagen
ervoor.

Uit bovenstaande waarnemingen kan het volgende geconcludeerd worden: 
1. Het aardgascondensaat heeft minimaal 24 uur in het riool gezeten voordat het op het oppervlakte

werd geloosd.
2. De uitstroom heeft plaatsgevonden over een periode van zeker 72 uur.
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6. Situatie in het riool na de spill van aardgascondensaat op het riool maar voorafgaand aan de spill
op het oppervlaktewater 
Dit hoofdstuk beschouwt achtereenvolgens: 
1. De situatie in het riool voorafgaand aan de spill op het riool
2. De verdeling van aardgascondensaat in het riool meteen na de spill op het riool (2 uiterste situaties)

maar voorafgaand aan de spill op het oppervlaktewater

Situatie in het riool voorafgaand aan de spill van aardgascondensaat op het riool 
Alle vloeistof in het riool is water, voor de beide koppen en in put RWA019 staat het water tot aan de 
overstroomranden. De uitlaatleiding van put RWA019 is volledig gevuld met water. 
Schematisch (versimpelde weergave van het hoogteprofiel in figuur 1): 

Figuur 6 Verdeling water over riool voorafgaand aan de spill op het riool 

Spill van aardgascondensaat naar het riool 
In een riool met een verhang van 1:1000 van een dergelijke diameter is de normale stroomsnelheid in de 
orde van 1.5 – 2 km/h.  
Aardgascondensaat dat op enig moment ter hoogte van de aansluiting van DZLTP het Nedalco riool 
binnenkomt zou dan binnen het uur geloosd kunnen zijn, de volledige spill van 30 m3 zou dus binnen een 
paar uur na het overlopen van het calamiteitenbassin al op het oppervlaktewater geloosd kunnen zijn.  
Uit de waarnemingen is gebleken dat de verblijftijd zeker 24 uur was, hetgeen betekent dat het zich in het 
riool heeft opgehoopt. Dit is mogelijk door een combinatie van secties in het riool waar vloeistof zich op 

RWA019 
 + 
zak, 
zie detail 

water 

Het volume in de 1e sectie bedraagt 44 m3 bij een 
maximale dikte van 0. 4 m, in de 2e sectie 17 m3 bij een 
maximale laagdikte van 0.3 m 

water 
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hoopt (zie figuur 6) in combinatie met de lagere dichtheid van aardgascondensaat ten opzichte van water 
(650 kg/m3 versus 1000 kg/m3). 

Er zijn dan 2 uiterste situaties te onderscheiden: 
1. Aardgascondensaat bevindt zich (zoveel) mogelijk aan de kant van de intrede
2. Aardgascondensaat bevindt zich (zoveel) mogelijk aan de kant van de uittrede

Hieronder worden deze 2 situaties beschreven. 

Situatie 1: Aardgascondensaat bevindt zich (zoveel) mogelijk aan de kant van de intrede 
Het totale vloeistofvolume voor de beide koppen bedraagt ~60 m3. Aardgascondensaat dat de leiding 
binnenstroomt zal een zekere hoeveelheid water voor zich uit stuwen, waarbij in het uiterste geval alle 
aardgascondensaat voor de beide koppen blijft staan. 
Schematisch: 

Figuur 7 Verdeling water en aardgascondensaat over riool; alle aardgascondensaat bij intrede 

Situatie 2: Aardgascondensaat bevindt zich (zoveel) mogelijk aan de kant van de uittrede 
Uit de conclusie dat het aardgascondensaat na de spill op het riool volledig in het riool is gebleven volgt 
dat het maximaal tot aan het hoogste punt in de uitgaande leiding van put RWA019 heeft kunnen stromen. 
De situatie rond deze put is dan als volgt: 

Figuur 8 Verdeling water en aardgascondensaat over riool rond put RWA019 

Uit de afmetingen van put RWA019, positie van in- en uitlaten en ligging en afmetingen van de uitgaande 
leiding volgt dat er in deze situatie maximaal 12 m3 aardgascondensaat in put RWA019 en de uitgaande 

water 
HCcond 

Onder de aanname dat het condensaat zich verdeelt 
over de beide secties in verhouding met de volumina 
van de beide secties worden de volumina 21 resp. 9 m3 
bij laagdiktes van 0.11 resp. 0.06 m (25 resp 20% van 
maximale laagdikte) 

HCcond 
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leiding aanwezig kan zijn. De overige 18 m3 bevindt zich dan in de secties voor de koppen. Onder de 
aanname dat het condensaat zich verdeelt over de beide secties in verhouding met de volumina van de 
beide secties worden de volumina 13 resp. 5 m3 bij laagdiktes van 0.06 resp. 0.04 m. 

Beoordeling van waarschijnlijkheid van beide situaties 
De werkelijke verdeling van aardgascondensaat over het riool en de putten zal het midden houden tussen 
situatie 1 en 2. Enerzijds is het onwaarschijnlijk dat de volledige 30 m3 aardgascondensaat voor de 
koppen is blijven staan gezien het verschil in soortelijk gewicht, een deel zal zeker richting put RWA019 
zijn gestroomd. Anderzijds is het onwaarschijnlijk dat aardgascondensaat meteen tot aan het randje bij de 
uitlaatleiding van put RWA019 is gekomen omdat anders veel sneller na de spill van het 
aardgascondensaat op het riool verontreiniging van het oppervlaktewater plaats zou hebben gevonden, 
door grondwater dat binnenkomt. Beide situaties zullen worden gebruikt voor het bepalen van het 
uitstroomdebiet. 



Security Classification: Restricted

EP Document Number: EP201901202387 Date:31-01-2019 Page 13 of 17 
Org. Doc. No: 

7. Uitstroom scenario’s

Algemeen 
Uitgaande van de beide uiterste situaties in het riool meteen na de spill van 30 m3 op het riool zoals 
beschreven in hoofdstuk 6, zal aardgascondensaat uiteindelijk op het oppervlaktewater terecht komen als 
er water in het riool terechtkomt. De belangrijkste bron van watertoevoer naar het riool is regenwater.  
Figuur 1 toont de aansluitingen voor regenwaterafvoer van de diverse aangesloten terreinen. Regenwater 
dat het riool binnenkomt zal in eerste instantie het aardgascondensaat dat aanwezig is voor de koppen 
omhoog drukken waardoor dit afgevoerd wordt naar put RWA019. 
Als alle aardgascondensaat is afgevoerd naar put RWA019 zal het regenwater volgen. 

Hieronder zullen relevante regenval scenario’s zoals gegeven in figuur 5 worden beschreven voor de 
betreffende uiterste situtaties. 

Bij het  schoonmaken van het riool is nog ~1 m3 condensaat aangetroffen. De totale uitstroom naar het 
oppervlaktewater waarmee wordt gerekend is dan 29 m3. 

Uitstroom met regenval conform Meteo Delfzijl op 3-10-18 
Zie figuur 5: 8 m3 regenwater stroomt het riool in met een debiet van 13 m3/hr. 

Situatie 1: Aardgascondensaat bevindt zich (zoveel) mogelijk aan de kant van de intrede 
Zie figuur 7 voor de volgende uitgangssituatie: 30 m3 aardgascondensaat is aanwezig voor de koppen, 
8 m3 daarvan zal worden afgevoerd naar put RWA019 door het binnentredende regenwater afkomstig 
van verhard oppervlak. Vanuit put RWA019 stroomt het de uitgaande leiding van die put in, maar uit 
figuur 8 blijkt dat put en leiding ongeveer 12 m3 kunnen bevatten, dus zal er in dit scenario geen 
aardgascondensaat naar het oppervlaktewater stromen. 

Situatie 2: Aardgascondensaat bevindt zich (zoveel) mogelijk aan de kant van de uittrede 
Zie figuur 8 voor de volgende uitgangssituatie: 12 m3 aardgascondensaat is aanwezig in put RWA019 en 
uitgaande leiding en 18 m3 aardgascondensaat is aanwezig voor de koppen.  
Van deze 18 m3 wordt 8 m3 afgevoerd naar put RWA019 door het binnentredende regenwater afkomstig 
van verhard oppervlak. Omdat put RWA019 en de uitgaande leiding van die put al maximaal met 
aardgascondensaat zijn gevuld zal 8 m3 aardgascondensaat naar het oppervlaktewater stromen met een 
debiet van 13 m3/hr.  
De regen viel rond het middaguur op 3-10-18, een hoeveelheid aardgascondensaat van 8 m3 op het 
oppervlaktewater zou daarom naar verwachting niet lang onopgemerkt blijven. De verontreiniging is echter 
pas op 4-10-18 geconstateerd. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat er minder dan 8 m3 
aardgascondensaat aanwezig was in put RWA019 en uitgaande leiding, eventueel in combinatie met 
minder regenval danwel minder regenwaterafvoer.   

Uitstroom met regenval conform KNMI Weerstation Nieuw Beerta op 4-10-18 
Zie figuur 5: 4 m3 regenwater stroomt het riool in met een debiet van 1 m3/hr. 

De hoeveelheid regenwater is veel minder dan waarmee gerekend is op 3-10-18, dus met het scenario van 
regenwater gemeten op Nieuw Beerta zal er geen uitstroom van aardgascondensaat plaatsvinden op  
4-10-18, wat in strijd is met de waarnemingen.

Uitstroom met regenval conform Meteo Delfzijl op 4-10-18 
Zie figuur 5: 54 m3 regenwater stroomt het riool in met een debiet van 23 m3/hr. 

In zowel situatie 1 (aardgascondensaat bevindt zich (zoveel) mogelijk aan de kant van de intrede) als 
situatie 2 (aardgascondensaat bevindt zich (zoveel) mogelijk aan de kant van de uittrede) wordt het 
aanwezige aardgascondensaat naar RWA019 afgevoerd en zal aardgascondensaat met een debiet van  
23 m3/hr worden afgevoerd naar het oppervlaktewater.  
Zodra alle aardgascondensaat naar put RWA019 is afgevoerd (30 m3 resp. 18 m3) en er vervolgens alleen 
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nog maar regenwater in komt treedt een volgende fase op; vanaf dit moment loopt het waterniveau in de 
put weer op en zal dit de afvoerleiding in stromen. Aardgascondensaat dat zich in het voorste neergaande 
deel van deze afvoerleiding bevindt wordt omhoog gedrukt en komt daardoor weer in put RWA019 
terecht. Dit betreft ongeveer 6 m3. De 6 m3 die zich in het achterste opgaande deel van de afvoerleiding 
bevindt wordt ook omhoog gedrukt maar naar de uitgang en komt op het oppervlaktewater terecht.  
Het volume van 6 m3 dat zich dan nog in put RWA019 bevindt wordt heel langzaam mee gevoerd met het 
water, dit kan lang duren. Uiteindelijk is 1 m3 achtergebleven. 

De uitstroom van aardgascondensaat naar het oppervlaktewater is dan als volgt verlopen: 
2. Uitstroom van 24 m3 aardgascondensaat met een debiet van 23 m3/hr
3. Uitstroom van 5 m3 aardgascondensaat over een periode van 72 uur
4. De regen viel op 4-10-18 tussen 02:00 en 03:00, de eerste uitstroom volgde kort daarop.

Conclusies 
1. Het is niet bekend hoe het aardgascondensaat over het riool verdeeld was meteen na de spill op het

riool. Deze verdeling is van belang voor de uitstroom op het oppervlaktewater bij (aaneengesloten)
regenval van minder dan 24 m3, bij grotere hoeveelheden regen speelt dit geen rol.

2. Op basis van regenval data van Meteo Delfzijl en KNMI-neerslagstation 141 in Delfzijl zou de eerste
uitstroom van aargascondensaat op 3-10-18 overdag hebben plaatsgevonden. Dit komt niet overeen
met de eerste waarneming op 4-10-18, een mogelijke verklaringen hiervoor kan zijn dat er minder
dan 8 m3 aardgascondensaat aanwezig was in put RWA019 en uitgaande leiding, eventueel in
combinatie met minder regenval dan regenwaterafvoer.

3. Op basis van regenval data van KNMI Weerstation Nieuw Beerta kan er op 4-10-18 geen
aardgascondensaat uitgestroomd zijn op het oppervlaktewater, wat in strijd is met de waarnemingen.

5. Op basis van regenval data van Meteo Delfzijl en KNMI-neerslagstation 141 in Delfzijl is de uitstroom
van aardgascondensaat op 4-10-18 naar het oppervlaktewater als volgt verlopen:

1. Uitstroom van 24 m3 aardgascondensaat met een debiet van 23 m3/hr
2. Uitstroom van 5 m3 aardgascondensaat over een periode van 72 uur
3. De regen viel op 4-10-18 tussen 02:00 en 03:00, de eerste uitstroom volgde kort daarop.
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8. Windrichting
Het weerrapport van Meteo Delfzijl geeft ook de windrichting en windsnelheid, deze zijn in onderstaande 
figuren 9 en 10  weergegeven.  

Figuur 9 Windrichtingen en snelheden Delfzijl 

Figuur 10 Windrichtingen tijdsduren per dag Delfzijl 

4-10-2018 5-10-2018 6-10-2018 7-10-2018 8-10-2018
N 0.0 0.0 1.5 17.8 0.0
NNW 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0
NW 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
WNW 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
W 0.2 0.0 3.0 0.0 0.0
WSW 0.5 0.0 2.2 0.0 0.2
SW 11.2 0.2 1.8 0.0 4.7
SSW 9.3 1.2 0.0 0.0 2.7
S 2.2 14.8 6.8 0.0 13.3
SSE 0.5 6.7 1.3 0.7 3.0
SE 0.0 0.2 2.3 0.8 0.2
ESE 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NNE 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0

24.0 23.0 20.7 20.7 24.0
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