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i\7 • i·-1. D. \i'. j".!:·I:SS'~'ERS J\·J /Dl< 

G~ac~te ~eer Professor, 

9000 

3700 TONGEREN, 0 3 • 0 3 • 1 9 3 7 
MATERNUSWAL 7 

Dij besc!1~_kki!"l9 vc::-1 àe Voorzitter in kortgeóing v2.:1 

~e =echtbank van Xoo~h&ndel van Tengere~ d.d. 03.03.iS87 

wer~ U als deskunti~e 22ngesteld in deze zaak. 

10.000 liter stookolie uit oen t&nk wegvloeide en de 

wc:terw1nn~ng v2n ~a~smechelen-Eisden bedreigt. De pl&~ts 

van jet ongeval situeert zich o~ ~00 ~ 800 meter VEn ds 

'.-.'uter\·.'inning. 

_j 

In bijlage vindt U tevens doorslEg van scnrijvsn Cat 

WlJ aan de Nationale ~aatsch2ppij der 11aterleidingen over-

ëe pórLl.jen die in deze z&ak Dctro:cken zijn. 

U zult al deze partijsn, via hun raadslie6en, wel 

willen contacteren en ons zel~, even~ls de tegenp2rtij 

Öë~g , i.~lë. ats en uur van [Jet èe.s~u:1sig ond.S!rzoek r:·Jeec~E',len. 

Doorslag v2n óit sch~ijven ma2k ik over ~~n 6a 

:~t de meeste hoogachting, 

J . lhrix 

RAADPlEGINGEN NA AFSPRAAK 
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Geachte Directie, 

ûC'-'C:f.:?rl. 

steld. 

1.. t'ri·2 s te.c s 

(meester Euäe, lloc•;:_:;.:;<_..::,o :~o, 3G5C Dilsen, tc~J ,:;~-:-.:en 
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N.M.D.W./TIESTERS JW/DM 

Mijne Heren, 

3700 TONGEREN, 
MATERNUSWAL 7 

05.03.1987 

Nationale Maatschappij der 
Waterleidingen 
Trierstraat 21 
1040 BRUSSEL 
Professor DE BREUCK 
Krijgslaan 271 
9000 GENT 
O.M. O.B. 
Prins Bisschopssingel 73 
3500 HASSEL'l' 

In bijlage vindt U copij van bevelschrift zoals 
uitgesproken door de Voorzitter van de rechtbank van 
Koophandel te Tongeren op 03.03.1987. 

meeste hoogachting, 

J. Wirix 

_j 

RAADPlEGINGEN NA AFSPRAAK 



Rep.l?k. 
Rep. '1-i:lr 
rtep. ~ ?~ 

..; U..; I~ U i BIJLAGE 1 

De Voorzitter der rechtbank van koophandel te TONGEREN , zetelend als rechter in 
kort geding , heeft volgend bevelschrift uitgesproken : 

------------------in de zaak : AR. 87 I KH 116 --r-------------------------------· 
S.V. DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WA'l'EFU,EIDINGEN , met zetel gevestigd te 1040 
Brussel, 'rriers traa t, 21 , 

eiseres , hebbende als raadslieden Mrs. E. SMETS & J. WIIUX, advoka ten te 
3700 Tongeren, Naternuswal,7, voor wie optreedt ter zitting i"r.J. 
Wirix voornoemd , 

tegen 

1.-TIESTERS Jul i en , hande·laar, wonende te Bisden( Maasmechelen), Langstraat, 3 3, 
ingeschreven in het H.R. te Tongeren onder nr.43.444, 

2 .-TIES'rERS Jean , handelaar, wonende te Eisden(Ma.asmechelen), Langstraat, 35, in
geschreven in het H.H. te Tongeren onder nr.32.133, 

verweerders, hebbende als raadsman Mr. Bart BEYY.ERS, advokaat te 36~0 Maas
mechelen,Eisdenweg, 65, voor wie optreedt ter zitting ~~.Pierre 
Stas 1 advokaat te TonGeren: 

-----------------in de zaak AR. 87 I KH I 21 ----------------------------------· 
1.-'riES'rERS Julien, handelaar,wonende te Maasmechelen, Langstraat, 33 (H.R. 'ronger1 

nr.43.444 ), 

2.-TIESTERS Jean , handelaar, wonende te Maasmechelen, Langstraat,35, ( H.R.Tonge: 
nr.)l.l33 ) , 

eisers in tussenkomst en vrijwaring , hebbende als raadsman :t<1r.Bart BEKKERS 
advokaat te 3640 Maasmechelen, :Sisdenweg, 65, voor 1.-Jie optreedt 
ter zitting;Mr. Pierre Stas,advoká.at te Tongeren, 

tegen 

1.-BOUTSEN Martin , handelaar, wonende te 3650 Dilsen, Rijksweg,686,ingeschreven 
in het H.R. te Tongeren onder nr.35.146 , 

eerste verweerder in tussenkomst en vri,Î\varing, hebbende als raadsman I"lr.Ivr 
. BUDE, advokaat te 3650 Dilsen,Hoogbaan, 50 , die optreedt ter zi 

ting, 
2.-HA:t<~EL Paul ,leraar, wonende te ~haseik, :t<hastrichtersteenweg,3, 

tweede verweerder in tussenkomst en vrijwaring ,hebbende als raadsman Nr.Ga· 
briel LENAEHTS, advokaat te 3680 Maaseik,Prinsenhoflaan,4 , voc 
wie optreedt ter zittinr,- Jlr •.. '?._uy Agten,advokaat te Bree, 

-------- en in de zaak : AR. 87 /KH / 27 -----------------------------
BOUTSEN Hartinus ,handelaar, wonende te Dilsen, Rijksweg,686,(H.R.Tç.ngeren nr.351. 

eiser in tusseJLk.:omst en vrijwaring, hebbende als raadsman Hr. Ivo :BUDE,advo· 
caat te 3650 Dilsen, Hoogbaan,50, die optreedt ter zitting, · 

tegen 

N.V. A.J.K.-KAULILLE-BELGIUM, met maatschappelijke zetel gevestigd te Bocholt, 
Kettingbrugweg,38, ingeschreven in het H.R. te Hasselt onder rx.42.437, 

verweerster in tussenkomst en vrijwarinG, hebbende als raadsman Mr. Jos Df{H 
SEN,advokaat te 3668 AS, Dorpsstra<-li,lOS,voor VJie optreedt ter 
zitting "Jilr. Emile Jageneau, advok;1at te Tongeren. 

Gelet op de inleidende dagvaardingen : 
-in de zaak AR.B]/KH/16 : uitgereikt aan Tiesters Julien en Jean bij exploct van 

gerechtsdel.l.I'waarder Leo DONNJ~ te 'l'ongeren dd .12 februari· 1987, dagvaarding die 
ertoe strekt bij hoogdringendheid een deskundice, met bepaalde opdrac-ht , te hor 
aanwijzen ; 
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-in de zaak AR.87/KH/2l uitgereikt aan Boutsen Hartin en Haemael Paul bij· ex 
ploot van gerechtsdeurwaarder Herman Ivo GOEYENS ~e Maasmechelen dd.l8 februar. 
1987, dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring in de zaak AR.B?/KH/16 ; 

.. ~. -
-in de zaak AR. 87 /KH/27 : uitgereikt aan nv. AJK KAULILLE-BELGIUM bij exploot 
van gerechtsdeurwaarder Leo HAELDERMANS te Maaseik dd. 26 februari l9é7,dagvaa: 
ding tuesenkomst en vrijwaring in de zaak 87/KH/16 en 87/KB./21 ; 

Gehoord ter zitting van heden alle betrokken partijen in hun middelen en 
mondelinge besluiten ; 

Overwegende dat in de hoofdzaak AR. 87/KH/16 gesteld wordt dat i ngevolge 
een lek in de installatie van van gedaagde partijen Tiesters 10 . 000 liter stook
olie in de grond is terecht gekomen met de omstandigheid dat deze ins t~llatie 
zich bevindt op 7 à 800 meter van de waterwinnin0 te Eisden en dat de i nsijpeleJ 
stookolie zich beweegt naar de waterwinning toe ; 

Dat in die omstandigheden bij hoogdringendheid orn een tegensprekelijke ex· 
pertise wordt verzocht ; j 

Dat de partijen Tiesters een handelszaak bezitten,gelegen te 3640 ~~asmecl 
len, Rijksv1eg,173 en dat deze medio januari 1987 moesten vaststellen dat ingevo: 
een tot op heden onbekende oorzaak uit de ondergronds liggende mazouttar~ circa 
10.000 liter stookoli~ was weggevloeid ; 

Dat partijen Tiesters voorhouden dat de mazouttank in k ~ves tie geleverd en 
geïnstalleerd werd door BOUTSEN Martin,ter.1ijl de leidingen v~, en naar de tank 
werden aangebracht door de eveneens in tussenkomst en vrijwaring gedaa~ e parti~ 
HAMAEL Paul, zodat deze beide gedaagden tot tus senJ.:omst en vrijwarint ,:;ehcuàen 
zijn; 

Dat partijen Tiesters stellen zelf aanzienlijke schade te on::ler,71'1n en nog 
steeds ondergaan, reden waarom zij eveneens een. tegensprekelijke experèise vraG~ 

Overwegende dat partij BOUTSEN Jlb.ttin op haar beurt in tus senkomft. en vri j 
waring dagvaardde de nv. AJK KAULILLE BELGIUM omdat deze partij voo1·houtl t dat 
mogelijk een constructiefout in de . tank oorzaak zou kunnen zijn van een lek in d 
tank,· die reeds i.n september 1979 v1erd geplaatst, de tank in k-wes·tie g~: le:verd er. 
gefabriceerd zijnde door de nv. AJK K.AULILLE :Br::.LGIUM ; 

\ 
Overwegende dat de drie onderscheidene zaken •..Jet;cns verknoch"lhcd dienen 

sameng:::voegd teneinde erover te beslissen door éénzelfde beschil:king ; 

Overwegende dat alle partijen - onder voorbehoud van alle rech".en ten 
gronde -akkoord ga.:.--.n met de gevraagd-:= '.' o:::n·J.opi.ce m::.3.·b:e,:;el, üie Ö.(, _d1."". l·•~~ di-::nt 
te 'Aorden inge\villigd ; 

JJat ten aanzien van de in tussenkomst en vrij ~1a1~ing gedaagde 'p;::. r <.ijen 
de te bevelen onderzoeksmaatre1~l~n gemeen dorden verklaard in het belang v~n 
een goede rechtsbedeling ; 

Gelet op de voorschriften van de artikel en 2, 30 tot 37 en ·~l van de ,_.,et 
van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerecht s zaken, die in acht ·.:er·~i_m genomen 

OM DEZE REDENEN : 

Wij , J. TOPP21' - HOffiAHS , Voorzitter der rechtbank van koopt:J.nJr~l t e 
TOI-JGE.REN, zet elend als rechter in kort geding , 

bijgestaan do.or H. 'l'ITS, HoofdgTiffier , 

rechtdoende op tegenspraak ten aanzien van rüle betrob:en p.:-" rtij :: .1., 

voegen de zaken , ingeschreven onder rolnUJ:-tmers Jd~. 87 /I:H/16--< 7 /Ki·Jl21 en 
E;?/KH/27 , wegens verknochtheid samen om erover te b eslissen duot· . :c;nz c~ Ccle bcvc: 
scln·ift ; 



BIJLAGE 1 

- 3 -

verklaren de zaak spoedeisend, en uitspraak doende onder voorbehoud van 
alle rechten van partijen ten gronde , 

132V 2LEN .2EN D8Sh.'UND!GJ..'JWND.ERZO..!X M.i~r ALS VOOR\vSR.P : 

A) in de zaak AH. 87/KE/16 : ·sv.N .M.W. tg/ 'l'ieste.rs Julien en Jean 
11 na partijen behoorlijk te hebben opgeroepen, zich ter plaatse te begGVf;n te 

Maasmechelen, Rijksweg nr.173, alwaar een grote hoeveelheid stookolie ingevolg 
een lek in de installatie ~n de grond terécht kwam ; 
de oorzaak van het lek en verlies van stookolie te bepalen, 
de áard en de omvang der veroorzaakte schade te omschxijven en zich te omringe 
roet alle nuttige gegevens, 
advies te geven nopens de vereiste maatregelen teneinde verdere schade te voor 
l<omen en de waterbezoedeling tegen te gaan, 
de kosten te ramen van alle maatregelen i.v.m.voornoemd schadegeval en de scha 
zelf. 11 

~) in de zaak AR. 87 / KJI/21 : Ties ters Julien en J ean tg/:Bou tsen M & Hamael Paul 
11 na behoorlijke oproeping van de partijen, op dezelfde plaats te Maasmechelen, 

Eijl:s'v!eg,nr.l73, alle feitelijke vashtellingen te doen , 
de oorzaak, de omvang en de verdere evolutie van de door partijen Tiesters ond 
gane schade te bepalen en te beschrijven, 
te zeggen of de schade al dan niet herstelbaar is, 
te zeggen op welke wijze de eventuële herstellingen dienen uitgevoerd en hun 
kostprijs te bepalen, 
en alle vaststellingen te doen die de rechter ten gronde kunnen inlichten. 11 

C) in de zaak AR.87/DI/27: Boutsen Martin tg/ nv. A.J.K.Y.AULILLE B~1JGIUN: 

" na behoorlijke oproeping van partijen, op dezelfde plaats te JVJaasmechelen, 
Rijksweg,nr·l73, 
alle feitelijke vaststellingen te doen-~, 
de oorzaak, omvang en verdere evolutie van de door verzoeker Boutsen ondergane 
schade te bepalen en te beschrijven , 
te zeggen of de schade al dan niet herstelbaar is, 
te zeggen. op welke wijze de eventuële herstellingen dienen uitgevoerd en hun 
kostprijs te bepalen, 
daarenboven het aandeel van iedere betrokken partij in de oorzaken van dit 
schadegeval te · bepalen en alle vaststellingen te doen die do rechter ten grond' 
kunnen inlichten. 11 

Zeggen voor recht dat deze expertiseverriclrtingen gemeen worden verklaard 
ten aanzien van de in tussenkomst en vrijwaring gedaagde partijen. 

Tenzij part'ijen tijdig een overeenkomst ter vervanging sluiten, stellen aé 

als deskundige de heer : \villiam :BE BREUCK , Prof. TI.U.G.,Faculteit der v/etenscru 
pen, te 9000 GENT , Krijgslaan, 271 ( tel. 091/22.57.15 ), 
privé : 8370 :Blankenberge , Zuidlaan,67 (tel.OS0/41.42.18 ). · 

Zeggen dat deze deskundige GEHACRTIGD is alle nodige techni::;che arlviezen 
in te winnen en onder zijn leiding, zich door in het vak bek \·Jame technici te doei 
bijstaan. 

:Bevelen de deskundige zijn opdracht uit te voeren overeeru:omstig de voor
schriften van de artikelen 962 tot 991 van het Gerechtelijk \-Jetboek en zijn eind
verslag neer te leggen ter griffie der rechtbank van koophandel te TOFG.~!E1~, PiepE. 
poel,l4, samen met de door partijen overgemaakte nota's , binnen de DRIE t·1AANDEN 
na ontvangst van de gerechtsbrief van aanstelling of, zo de deskundice erom heeft 
verzocht, nà storting van een voorschot door de meest gerede partij t~r griffie. 
Zijn handt~kening op het eindverslag dient voorafgegaan van de volgenne (;ed : 

11 • n; Z~fi DAT IK NIJN OPD.~CHT IN :~:~11 8N G:.::\v.~TJ<:N,NAUWG1~Z.i.:.'T .~l'J ·:J::lU.IJl: VYVUlD Hl 
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Voegen de uitspraak over de gerechtskosten bij de hoofdzaak ten gronde • 

Verklaren tegenwoordig bevelschrift uitvoerbaar bij voorraad, niettegen
staande elk rechtsmiddel en zonder borgstelling • 

Aldus bevolen in ons kabinet te Tongeren in de openbare terechtzitting vai, 

de DERDE MAART 1900ZEVEN lm TACHTIG • 

( 

\ 



Kenmerk : 3098 
WDB/GV 

Geachte Meester, 

BIJLAGE 2 

Mr. B. BEKKERS, FJ.teawes 65, 
3640 MAASMECHELEN 

Mr. BUDE, Hoogbaan 50, 3650 DILSEN 
Mr. LENAERTS, Prinsenhoflaan 4, 3680 MAASEIK 
Mr. j. DRIESSEN, DorpsUmat 108, 3668 AS 
.rvir. ]. WIRIX, Matemuswal 7, 3700 TONGEREN 

6 maart 1987. 

Onderwerp : zaak N. i\.1.D.W./TIESTERS JW/DM 

In verband met de hogergenoemde zaak zal Ik op woensdag 
11 maart 1987 te 14h30 ter ploatse van het schadegeval te 
Maasmechelen een eerste vaststelllng doen, GelJeve de nodige 
schikkingen te willen treffen opdat de belangen van uw kliënt 
zouden vertegenwoordigd zJjn. De plaats van de afspraak is 
Rijksweg 173 te fv1AASMECHELEN-EISDEN, plaats van het scha
degeval zelf. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 

Kopie aan Trlesters, .f\1. BOUTSEN, P. HAMAEL, A.J.K., N.:M. W.D. 
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Gent, 12 maart 1987 

Verslag van de eerste vaststelling ter plaatse van het schadegeval, 
door de deskundige Prof. Dr. W. DE BREUCK, op 11 maart 1987, met be
trekking tot de zaken AR.87/KH/16, AR.87/KH/21 en AR.87/KH/27 van de 
Rechtbank van Koophandel te Tongeren 

Op 11 maart 1987, vanaf 14h30, werden door Prof. Dr. W. DE 
BREUCK ter plaatse van het schadegeval, Rijksweg 173 te EISDEN (Maas
mechelen), de eerste vaststeil ingen gedaan. Hierbij waren de volgende 
personen aanwezig : 
- Prof. Dr. W. DE BREUCK, RUG, deskundige 

Lic. E. VAN DYCK, RUG, die de deskundige bijstaat 
Lic. A. DE BRUYN, RUG, die de deskundige bijstaat 

- Mr. J. WIRIX, raadsman NMW 
- Dhr. P. DESMEDT, NMW 
- Dhr. BERGHMANS, NMW 
- Dhr. VANDERSMISSEN, NMW 

- Mr. B. BEKKERS, raadsman van dhr. TIESTERS 
- Dhr. Julien TIESTERS 
- Dhr. Jean TIESTERS 

- Mr. J. BUDE, raadsman van dhr. BOUTSEN 
- Dhr. M. BOUTSEN 

- Mr. G. LENAERTS, raadsman van dhr. HAMAEL 
- Dhr. P. HAMAEL 

- Mr. DE RAEVE, raadsman AJK 
- Mr. SMEETS, raadsman verzekering (ASSUBEL) AJK 
- Dhr. FRANSEN, AJK 
- Dhr. PETERMANS, verzekering (ASSUBEL) AJK. 

Vooreerst stelt de heer deskundige de heren E. VAN DYCK en A. 
DE BRUYN voor, die hem zullen bijstaan in zijn taak, wat aanvaard 
wordt door alle aanwezigen. 

Nadien wordt aan de heer J. TIESTERS gevraagd een kort over
zicht te geven van de belangrijkste feiten, waaruit onder andere 
blijkt dat de tank rond 1979 geplaatst werd, dat hij regelmatig gevuld 
werd, maar de laatste maal voor het eerst tot 10.000 I en dat midden 
januari vastgesteld werd dat de tank leeg was. Daarna werd de tank 
door de brandweer gevuld met water en dit blijkt er nog steeds in te 
zitten. 
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De heer BOUTSEN heeft de tank geplaatst en zegt dat hierbij 
het oorsprankel ijk maaiveld ca. 2 m diep werd uitgegraven en dat na
dien de tank werd omgeven met aanvullingsgrond tot het huidig maai
veld, gel ijk met de rijksweg. Plannen van de tank en de leidingen 
blijken niet te bestaan? 

De heer DESMEDT van de NMW wijst de plaats van de verschi !len
de pei I bui zen aan, die geplaatst werden om de stookolie te lokal i se-
ren. Bij de afzuiging van het grondwater en stookolie uit die buizen 
blijkt reeds ca. 400 I stookolie gerekupereerd te zijn, terwijl het 
opgepompte water in de riool geloosd werd. 

Vervolgens wordt de stand van het water in de tank nagegaan 
dit blijkt weinig gezakt te zijn sinds het vullen; het huidige niveau 
bevindt zich 85 cm onder het maaiveld (rand metalen deksel). Tot slot 
werd aan het gezelschap getoond hoe door de NMW een meting van de wa
terdiepte en stookolielaag in een peilbuis gebeurt. De diepte van het 
water in een pei I buis nabij de tank (P12) bedraagt 6,02 m en de dikte 
van de stookolie laag 30 cm. Deze pei I meting wordt nadien gekontroleerd 
door de heer A. DE BRUYN, die dezelfde waterdiepte bekomt en een dikte 
van 31 cm stookolie. 

Nadien begeven alle partijen zich naar de schepenzaal van het 
gemeentehuis van Maasmechelen, waar de bijeenkomst vanaf 15h25 wordt 
verder gezet. De heer BOUTSEN en de heer Jean TIESTERS zijn hierbij 
niet meer aanwezig. 

Op deze vergadering wordt door de NMW aan de heer deskundige 
en aan alle partijen een bundel overhandigd waarin volgende dokurnen-
ten (bij lage 4) : 

- een nota met een overzicht van de wateronttrekkingen in de omgeving 
Eisden-Leut-Meeswijk 

- een kaart met de hydro-isohypsen in het gebied op datum van november 
1978, op schaal 1 :50.000 

- een kaart op schaal 1:10.000 met de omgeving van het stookolielek 
- een plan met de ligging van de peilbuizen in de omgeving van het 

stookolie lek (plan nr. 06/87 /2570) 
- een lijst met de peilmetingen van water en stookolie in de 13 peil

buizen rond het stookolielek, vanaf 10.2.87 tot 9.3.87. 

Vervolgens worden door de heer DESMEDT (NMW) de verschi !lende 
stukken in de bundel toegelicht, worden de resultaten van de peilme-
ting van 11.3.87 gedikteerd en wordt een kaart met stroomlijnen van 
het grondwater, bekomen uit een simulatie met het FLOP-program ma van 
het RI D in Nederland, waarbij een waterwinning van 40.000 m /d werd 
ingebracht, aan de bundel toegevoegd. Aan de heer deskundige worden 
bovendien twee technische, interne rapporten van de NMW overhandigd, 
namelijk : 
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- Technisch rapport van de produktieputten 81 bis, B2bis, B4bis, B5bis 
en B6 voor de waterwinning Eisden (ref. 06/PDS/VR/11 september 1981) 

- Technische rapport van de produktieputten C1 en C2 van de waterwin
ning Eisden (ref. 06/PDS/VR/november 1980). 

Betreffende de door de NMW getroffen maatregelen, wordt het 
volgende meegedeeld : 

- vooreerst werden 13 peilputten geslagen tot ca. 7 à 8 m diepte, met 
ronde openingen van 0,5 cm diameter over de 3 onderste meters, als 
filterelement 

- er werd een relatief nulpei I bepaald voor de waterpassing 
- de sanering werd ingezet met behulp van een membraanpomp met pers-

lucht; sinds vrijdag 11. is de pomp echter defekt 
- regelmatig worden de peilen opgenomen. 

Op grond van dit af fes wordt door de heer deskundige het vol
gende bes I i st met goedkeuring van de ganse vergadering : 

1) de NMW dient verder de metingen in de pei I buizen te verrichten, 
alsook in de tank zelf; op vraag van Mr. BEKKERS zal de heer des
kundige of één van de personen die hem bijstaan, één of meerdere 
kontrolemetingen verrichten, hetzij onverwacht, hetzij na verwitti
ging van alle partijen 

2) de NMW dient verder te gaan met afzuiging van stookolie uit de 
peilbuizen; mogelijk heeft alle stookolie de watertafel nog niet 
bereikt 

3) de NMW wordt gevraagd kadasterplannen van het gebied aan de deskun
dige te bezorgen, alsook de rioleringsplannen en de diepte van de 
peilbuizen 

4) de NMW wordt gevraagd het door hen bepaalde relatieve nulpeil te 
nivelleren volgens de Tweede Algemene Waterpassing 

5) de heer Tl ESTERS dient de takturen van de laatste stoakof ieleverin
gen aan de heer deskundige te bezorgen 

6) de heer deskundige wenst de grondwaterstromingsrichting in de omge
ving van het schadegeval te kennen en zal hiertoe opdracht geven 
aan een boorfirma tot het boren van enkele bijkomende pei I buizen; 
eventueel zal ook getracht worden mini maal één boring te hebben met 
grondmonsters om de verschi I lende lagen te onderkennen 

7) de heer deskundige zal enkele analyses van de stoakol ie en van het 
water in de peilputten laten uitvoeren 

8) als de heer deskundige, of iemand die hem bijstaat, ter plaatse 
enige aktie onderneemt, zal hij enkel de advocaten van de vier in 
het vonnis vernoemde partijen per gewone brief (niet aangetekend) 
moeten verwittigen; de advocaten worden geacht hun kliënten zelf op 
de hoogte te houden 

9) de heer deskundige behandelt enkel het technisch dossier; in gebre
ke stelfingen en andere juridische zaken worden tussen de advocaten 
onder I i ng geregeld 

10) indien iemand van de partijen iets opzendt naar de deskundige, 
dient hij dit ook naar alle andere partijen te doen. 
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In antwoord op de vraag van Mr. SMEETS wat er moet gebeuren 
als bi ijkt dat het grondwater op de plaats van het schadegeval niet 
naar de waterwinning bi ijkt te lopen, zegt de heer deskundige dat er 
hoe dan ook gesaneerd moet worden, daar zulke bezoedeling van het 
grondwater niet toegelaten is. 

In antwoord op de vraag van Mr. BUDE of er ook naar de oorzaak 
wordt gekeken, daar alles tot hiertoe vooral de gevolgen betreft, zegt 
de heer deskundige dat de gevolgen nu primeren daar bijvoorbeeld 
uitgraven van de tank om de oorzaak van het lek op te sporen, de meet
gegevens negatief zouden kunnen be'ï'nvloeden door het kreëren van een 
grote open ruimte. 

In antwoord op de vraag van de heer deskundige wat de schade 
van de heer TIESTERS is zegt de heer BEKKERS dat dit het plaatsen van 
een nieuwe tank is en het feit dat zijn zaak schade lijdt wegens de 
uitvoering van alle werkzaamheden van de stookolielek. 

De heer DESMEDT nodigt iederaan uit de waterwinning van de NMW 
te bezoeken, na afloop van de vergadering. 

Om 16h30 wordt de vergadering gesloten. 

Tot 17h brengen de heer deskundige en de personen die hem bij
staan tot slot een kort bezoek aan de waterwinning .van de NMW, in aan
wezigheid van de heer DESMEDT en de heer BERGHMANS. 
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Kaart met ligging van waterwinningen en 
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Wateronttrekkingen in de omgeving Eisden-Leut-Meeswijk. 

1. - 12-13 filterputten N.M.W. 
- opvang Vrietselbeek tot 40.000 m3 /dag 

2. - mijn Eisden - pompstation Vrietselbeek. 
debiet afhankelijk van de afname N.M.W. 
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3. -mijn Eisden-pompstation Vilain XIII! (St. Pietersstraat). 
J\.1\.A ~%<i+t00->.-ilooo- ~oo ~->-~~ . 

4. - mijn Eisden - pompstation Genootsbeek-Meeswijk. 

5. -waterwinning N.M.W. in aanbouw te Meeswijk (25.000 m3 /dag). 

A-o,J._ 0"_,.,_, a' -0"...,: 1-. ..__ J 
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Kenmerk : 3111 
EVD/GV 

Geachte Meester. 

Meester B. BEKKERS 

Eisdenweg 65 

3640 MMSMECHELEN 

BIJLAGE 5 

IS maart 1987, 

Onderwerp : zaak N.~~·~.D. W./TIESTERS 

HierbiJ zou ik u wlllen verzoeken, mij zo spoedig mogelijk 
een plan met bovenzicht en dwarsdoorsnede te bezorgen, door 
uvt kllënt opgemaakt, waarbij de ligging van de tank t.o.v. 
het huls, het verloop van de leidingen tot aan de brander en 
alle mogelijke kranen, aanhechtingspunten en verbindingsstukken 
op dit trajekt zijn aangeduid, 

Bovendien w!l ik ook een overzicht van de feiten bij het 
voststellen van het lek, namelijk hoe en wanneer het is vast
gesteld, wanneer de tank met water is gevuld en welke hande
Ungen, In juiste volgorde en met tijdsaanduiding, er aan tank, 
leidingen, kranen en brander uitgevoerd zijn sinds het vast
stellen van het lek, 

Ik vestig er bovendien uw aandacht op dat u ook een 
kopie van alle stukken die u mfj toezendt aan alle andere par
tljen dient te bezorgen. 

Ik hoop deze week nog antwoord van u te ontvangen. 

Met de meeste hoogachtJng, 

voor Prof. Dr. W, DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
WetenschappeliJk medewerker. 



Kenmerk : 3112 
EVD/GV 

Geachte Meester, 

Meester BUDE 

Hoogbaan 50 

3650 DILSEN 
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18 maart 1987. 

Onderwerp : Zaak N.M.D. W./TIESTERS 

Hierbij zou tk u willen verzoeken mij zo s edig mogelijk 
een plan en dwarsdoorsnede t e bezorgen, door uw k liënt opge
maakt, waarbiJ de ligging van de t ank t.o.v. het huis, het ver
loor. van de leldingen t ot Ran de brander en alle P1ogelljke 
kranen, aanhechtingspunten en verbindings tukken op dit trajel· t 
zijn aangduid. Daarnaast wens Ik ook een overzicht van de 
werkzaamheden die uw kliënt heeft verricht bi j het plaatsen 
van de tank, met tijdsaanduiding. 

Ik vestig er bovendien uw aandacht op dat u ook een 
kopie van alle stukken welke u mij toezendt, aan alle andere 
partijen dient te bezorgen. 

Ik hoop deze week nog antwoord van u te ontvangen. 

Met de meeste hoogachting, 

voor Prof. Dr. \V. DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
Wetenschappelijk medewerker. 



Kenmerk : 3113 
EVD/GV . 

Geachte Meester, 

Meester LENAERTS 

Prinsenhoflaan 4 

3680 MAASEIK 
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18 maart 1987. 

Onderwerp Zaak N. M.D. \N./TIESTERS 

Hierbij zou ik u willen verzoeken mij zo spoedig mogelijk 
een plan en dwarsdoorsnede te bezorgen, door uw kliënt opge
maakt, waarbij de ligging van de tank t.o.v. het huis, het ver
loop van de leidingen tot aan de brander en alle mogelijke 
kranen, aanhechtingspunten en verbindingsstukken op dit trajekt 
zijn aangduld. Daarnaast wens ik ook een overzicht van de 
werkzaamheden dle uw kUënt heeft verricht bij het plaatsen 
van de tank, met tijdsaanduiding. 

Ik vestig er bovendten uw aandacht op dat u ook een 
kopte van alle stukken welke u mij toezendt, aan alle andere 
partijen dient te bezorgen. 

Ik hoop deze week nog antwoord van u te ontvangen. 

Met de meeste hoogachting, 

voor Prof. Dr. W. DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
Wetenschappelijk medewerker. 



Kenmerk : 3114 
EVD/GV 

Geachte Meester, 

Meester j. DRIESSEN 

Dorpsstraat J 08 

3668 AS 

18 maart 1987. 
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Onderwerp : zaak N.M.D.W./TIESTERS 

Hierbij zou ik u willen verzoeken mij, via uw kllënt, een 
plan met bovenzicht en dwarsdoorsnede van de tank, alsook 
een overzicht van alle mogelijke bijhorigheden en technische 
kenmerken van de tank, zoals ze geleverd werd aan de heer 
BOUTSEN, te laten geworèen. 

Ik vestig er bovendien uw aandacht op dat u ook een 
kopie van alle stukken die u mij toezendt, aan alle andere 
pertijen dient te bezorgen. 

Ik hoop deze week nog antwoord van u te ontvangen. 

fv1et de meeste hoogachting, 

voor Prof. Dr. W. DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
Wetenschappelijk medewerker. 
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ADVOKAAT 

TEL. 011/763989 

3640 MAASMECHELEN, 

e:I SO ENWI<G 011 28 maaJz..t 1981 
BANKREK: 630- 2200416-30 

800-2071698-47 

U/REF.: 

0/REF.: 

WaaJz.de Hee~t Vukundige. 

P~to6. VJz.. W. Ve BJz.euck 
Geotog..V.. eh I n.6 t.t.tuut 
K!Ujg6taan 281 
9000 Gent 

1'·:-· cKOMEN ·0 4[ Q !. 8 7 ; ,~,;;,_ . ........... ...; . ... , ....... .. . 
Ti:ï1 1\ENNISGEVING : ...................... . 
-· ··q ~ -:-YANDELING : ..................... . 

J 
1 §~~~~~:uw ~ten.: 3111 EVV/GV 

m. ~te6.: T~u.te~t6 I N.M.V.W. -e.a. 

Ik heb de eelt u ~n b~jtage .te doen gewo~z.den: 

1. Een ove~tU.c.h.t van de 6u.ten vooJz.a6gaande aan de va6.t6.tetUng de~t 6chade; 

2. Een 6um~e~te 6c.het6 van hu bovenU.c.ht van het pand T~u.te~t6. 

Ik ve~z.zoc.h.t kUë.nteJ> ~j zo 6poedig mogeUjk een aJz.c~.tek.tuJz.aat ptan van het be.tJz.e6-
6end gebouw .te doen gewo~z.den. at6mede kop~j van de 6aktuJz.en van de oUeteve~tan~e~t6. 

At6dan zat ~k ~u nataten U en de ~n de zaak betJz.okken paJz.tijen ~e~tvan o~ddet
Ujk kopij ove~z. .te maken. 

Kop~j van h~dig 6c.h!Ujven at6mede van de U medegedeetde !>.tukken zend ~k aan m~jn 
ac.h.tbaJz.e .tegen6.tlteve~t6. 

Met b~jzonde~te hoogachüng. 

SPREEKUREN: MAANDAG, DINSDAG, DONCERCAG VAN 17 U TOT 19 U ZAT~RC.AG TUSSEN 10 !:N 12. U OF OP AFSPRAAK 
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Het pand, getegen te Maa6mecheten, Rijk6weg 113, w~d opget~okken ~n 1919. Ve 
o66~~ëte ope~ng van de handet6zaak vond ptaat6 op 18 janua~ 1980. 

Ve v~a~ng6~n6tattatie (b~and~6, tuchtbtaz~6, ~a~ato~. t~~ngen, enz.) w~d 
~n het najaa~ van 1919 getev~d en geptaat6t doo~ de He~ Hamaet (c6~. 6tukken 
en 2), t~~jt de 6~ma Bout6en de o~etank tev~de en ptaat6te (en~· 6tuk 3). 

Ve v~a~ng6~n6tattatie 6unktione~t d.m.v. tuchtbtaz~6 en één ~a~ato~. aange-
6ioten op een automati6che b~and~ dewelke wo~dt gevoed doo~ o~e ~e bet~okken 
wo~dt ~de than6 denekte tank. 

Voo~gaan6 wo~dt evenwet gutookt ~ddei6 een - eveneen6 doo~ de He~ Hamaet gete
v~de en geZn6tatte~de- zg. attub~and~ (pap~~. ka~ton, hout). In ~t gevat 
wo~dt het o~eu~c~ ~tg u chaketd. 

And~ujd6 ~6 het mogrujk te 6token zowel met de op o~e 6untion~ende b~ande~ 
at6 met de attub~and~. Zutk6 gebWJtt evenwet e~d~ ~tzond~~jk, m.n. b~j aan
houdende tage temp~at~en. 

Atdu6 w~d b~j de e~6te geb~~kname van het pand op d~e weken tijd 5. 000 Ut~ 
o~e v~6tookt, ten ~nde de vocht ~n het gebouw te doen wegt~ekken en n.a.v. ~n 
het gebouw ~tgevo~de w~ken. Na~en w~d ~ nagenoeg 6teed6 ge6tookt ~ddet6 
de attub~and~. behouden6 op open-de~-dagen en b~j aanhoudend v~uwe~. 

Op het ogenb~k van het 6 chadegevat w~d ~ gutookt zowel met de o~e- at6 met de 
attu b~and~. 

Op 11.01.1981 (een zondag) g~ngen de H~en T~ut~6 - ~e woonachtig z~jn te Maa6-
mecheten, Lang6t~aat 33 en 35 - een k~jkje nemen ~n hun handet6zaak tang6 de Rijk6-
weg, naa~ aant~~ng waa~van z~j mouten va6t6teiten dat het ongewoon koud Wa6 ~n 

de toonzaat. 
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Ve Hevz. Jean U.utVt6 begaá zic.h onm.i..dde.iUjk. naaJt de k.e.idvz. waaJt hij k.on6:tateeJtde 
da:t de (oUe-)bJtandeJt niet meVt 6unk.tioneeJtde. 

Op maandag 72.01.1981 weJtd c.v.-~n6talla:teuJt Van Ven Bo6c.h ~Genk. ontboden, ~e 
veJtmoedde dat de aanhec.htingen van de l~~ngen aan de oUetank. waJten bevJtoJten, en 
~en6volgen6 ~ddeló een waJtme-luc.htblazeJt de k.oppeUngen :tJtac.h:t:te te ontdoo~en. 

Aangezien na :twee dagen nog geen Jtuul:taat kon woJtden bekomen, weJtd de oUel~~ng 
aan de bJtandvz. on:tk.oppe.i:t, en wvz.d eJt gutook.:t ~ddel6 oUe betJtok.k.en ~ jeJtJtyc.an6 
(l~~ngen van bJtandeJt ~n jeMyc.an6 aangebJtac.h:t) . VU pJtoc.é.dé. weJtd geduJtende een 

week. gevolgd. 1n~ddel6 6unk.:tioneeJtde de allubJtandeJt zondeJt enig pJtobleem. 

Wannevz. na een week. de v~uk.ou ~ndvz. inten6 wvz.d, begonnen de HeJten T~e6:teJt6 :te 
:twij6e.ien aan de :thui6 dat de k.oppeUngen van de l~dingen aan de oUetank. zouden 
bevJtoJten zijn. 

Al6dan namen de Hvz.en T iuteJt6 het initiatieá om de tank. van nadeJtbij :te beUjk.en, 
waaJtb~j ze tot hun vvz.bij6:t~ng mouten va6t6:tellen dat de :tank. volledig leeg wa6, 
niettegen6taande de om6tan~gh~d dat de tank. in ok.tobeJt-novembVt 1986 nog volledig 
wvz.d gevuld (:t.t.z. bij de oUe.iev~ng ~n ok.tobvz.-novembeJt 1986 kon de :tank. 6lec.ht6 
met c.a. 3.000 lUVt gevuld woJtden, en Wa6 de maximumk.apa~eU van de tank. bVt~k.t). 

Aangezien de Hvz.en T ie6:tVt6 vz.van ui:tg~ngen da:t de oUe wa;., ontvJr.eemd, deden zij van 
hun va6:t6te.iUng onm.i..dde.iUjk. (18.01 .1981) aangáUe bij de Rijk.6wac.htb~gade :te Maa6-
mec.heeen. 

HieJt wvz.d hen evenwee medegedeeld da:t het ontvJteemden van oUe ~ een :tank. ~n Maa6-
mec.he.ien nog nooU wa6 vooJtgevallen, doc.h wee dat eJt oUetank.6 waJr.en leegge.iopen. 

Al6dan wvz.d op maandag 19.01.1981 andeJtmaal ~n6tallateuJt Van Ven Bo6c.h ontboden, die 

~ddel6 een dJtuk.metvz. va6t6teede dat de :tank. k.apo:t Wa6. 

Op ~n6dag 20.01.1981 weJtd in de k.e.ideJt van het gebouw T~utell6 een nieuwe oUetank. 
geplaat6t dooJt in6taiiateuJt Van Ven Bo6c.h. 

Op 23.01. en 09.02.1981 weJtden ingebJr.ek.uteeUngen veJt6:tuuJtd Jte6p. aan de levvz.anc.ieJt 
en de k.on6tJtuk.teuJt van de oUetank., en aan de C.V.-in6:tallateuJt Hamaee (c.áJt. 6tuk.k.en 
4, 5 en 6) • 

Enkele dagen la:teJt VeJt6c.henen de :tec.hnic.i van de N.M.V.W .... 
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Ve. a.a.n de. He.Vt de.6kuncüge. me.de.ge.de.e..e.de. 6ummi.e.tte. 6c.he.t6 va.n het bove.nuc.ht va.n 
hu pa.nd T~e.t>tVt6, we.~d opge.6te..e.d .e.outVt op g~ond va.n da.tge.ne. wa.t de. HVte.n T~e.t>

tVt6 kunnen v~oe.de.n a.a.nga.a.nde. de. kon6t~uk~e. van de. C.V.-~n6ta..e..e.a.~e.. 

Zuik6 ge.tdt ~Vta.a.~d voo~na.m~jk voo~ de. .e.~cünge.n, vVtb~ncünge.n, e.nz. de.we.tke. 
a.a.n het btote. oog U.Jn . ontt~okke.n. 

Met na.me. voo~ wa.t be.t~e.6t de. .e.~cünge.n va.n de. tha.n6 de.6e.kte. ta.nk na.a.~ de. b~a.ndVt, 
doe.n de. HVte.n T~e.6tVt6 opmVtke.n da.t de.ze. no~ma..e.~~jze. e.n voige.n6 de. ~e.ge.i6 dVt 
kun6t a.i6 één ge.he.e.t zouden moeten ge.kon6t~ue.Vtd z~jn, met e.nke.t e.e.n vVtb~ncüng 
a.a.n de. ta.nk e.n a.a.n de. b~a.nde.~. Voc.h z~j kunnen ~Vt ~u 6o~me.e..e. U.jn. 

Zuik6 ge.idt e.ve.ne.e.n6 voo~ wa.t be.t~e.6t de. mog~jke. k~a.ne.n, a.a.nhe.c.h~ng6punte.n 

e.n vVtb~ncüng66tukke.n op ~e.t>p. va.n de.ze. i~cünge.n. 

Ve. HVte.n T~e.6tVt6 Ve.t>~ge.n e.~ de. a.a.nda.c.ht op dat ~ncüe.n Vt pia.nne.n va.n de. V.C.
~n6ta.iia.~e. zou..de.n be.t>ta.a.n, de. ze. ~n hu be.Ut zouden moeten U.j n va.n de. He.Vt 
Ha.ma.e.i, cüe. te.n6iotte. de. c.e.n~a..e.e. v~a.~ng ~n6ta.tie.Vtde.. 

&j de. ze. vVtzoe.ke.n de. HVte.n T ~e.6tVt6 da.t de. He.Vt Ha.ma.e.t ~n voo~kome.nd ge.va..e. de. ze. 
pia.nne.n a.a.n de. He.Vt de.t>kuncüge. e.n a.a.n pa.~~je.n zou me.de.de.te.n. 
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4. L~ding van d~t~kte. oii~ank naait 
bJtandeJt 

5 . tU..e.uw g ~ptaat6 te. oU~ank m~ aan-
6~ng op bJtandeJt 

a-~. wakm~-tuehtbtazeJt6 

Jtiehting Lanak~n 
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Telefoon 0 I/ 564897 
t~J R.T. 341.35 
P.C R. 000-0bO 1954-69 
Gen. B.111k M1; 231-ll/4504K-45 
B.T. W 5W.472.K45 PAUL HAMAEL 
Centrale verwarming en Sanitair 

Maaseik, 
Maastrichtersteenweg 3 

~-~-~~:.~ ... ~.~~~-~-~~~-~~~e···~-~ ... t: ...... ar·=~-~~~:. .... ~.~j~~-~ .......... Y~ I t~,.:_ ... ., .................................... ...... ~ ........ ............. .. 
............................................... .. ... ....... ~ ........ ~.r= .. .. .? $i ....... t:ii;J;:;j:;;;_d.,~ .. ..... _ ......... ... .. ........... _ ............ ...... .. . 
BESCHRIJVING . 

Ketel : D J ,.. . .. 
de door ons voorz iene ketel is van het merk .. ..... Q~~ ......... gevende ...... Jf.r:..() .O.O ...... .... .... kcal/h. 

Radiatoren: B~~ t -1 ~~ 
wij voorzien .. ... b... .. radiato ren in ...... .. ...... .... ....................... ........ ... ........ . van het merk .... 7~. -.. ~ .. met een gezamen-

lijke verwarmingsoppervlakte van ....... _,_ ................... m2. 1) "{ 
Leidingen: 

de4e zijn speciale verwarmingsbuizen, type chauffage en wo~den zoveel mogelijk gelast. 

Bijhorigheden : ~ . 

iedere radiator is voorzien van een dubbel regelbare kraan in brons van het merk .... ~ ......... ~ ........ .. .......... .... , 
een kniekoppeling, de nodige konsoles, een hechter en een ontluchtingskraantje in chromé. 

Isolatie: 

de kelderleidingen, leidingen in kanalen en het uitzetvat op zolder worden, na voorafgaandelijk te zijn 
geverfd met menie, met degelijk isolatiemateriaal omwikkeld, met een speciale specie bezet en omwon
den met sterk gegommeerd lijnwaad. 

Temperaturen : . 

bij buit_:ntemperatuur van .. ~ .. -1.} ... 0 C, dienen de temperaturen op het plan vermeld, bereikt te worden. 

Waarborg: 

deze installatie is gewaarborgd voor ieder gebrek in constructie of materiaal , gedurende ·-~ .... ..... jaar, te 
rekenen vanaf het eerste proefstoken. 

Voorbehoud : 

\A{ ij veronderstellen dat de schoorsteen voldoen ing schenkt. De werken worden uitgevoerd volgens plan, elke 
ve randering za l verrekend w orden in min o f mee r. . 
Alle mets- en kapwerk is te anten las te met ui tzondering van hetgeen volgt : , 
- het gebeurl i jke graven, metsen, kappen en dich tmaken van kanalen of van gleuven voor eventueel inmet

sen van leidingen, me t al de hie rm ede verbandho udende w erken ; 
het aanbrengen van de waterl eiding en elekt rische leiding naar de stookkelder tot bij de ketel. 

Mate:~~~anrl~~~~sketel merk -···~ ............... type .. . t;~ .... y .. l ... kcal/h . .... ?..{I .~ .. ~.tL ...... . 
radiat~nen zoals hoger vermeld 
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bijhorighellen : 

.... _9, vulkranen dompelaquastaat fM . ra~ ia to rkra~en 
..... '11 ~ kniekoppelingen 
·····ç ··· ontlu chting~kr~antjes 

.. ~ ... aft a pkraneno~ 

.... :::1 .... uitzet van <. 0 liter 
relais met photoweerstand 
brander merk 

.. ;.:/1 .... sleutels voor d1to 

.,_ ...... hoogterneter 

... :::1 ... thermometer 

...... -~ circulatiepomp(en) 

:: .. ::?,/. kamerthermostaal 

mazouttank 
peilmeter 

PRIJS 

Dit alles geleverd en geplaatst, zoals hoger vermeld en gereed om in gebruik te nemen voor een totale 

pr;js van : - (_à_g __ ,OQ_Q __ or~-=-·-r··-- ·:;;!) . I , ' - I A 111 •• JJ . 
~:~~:.",d• . -1-~~ ~w·-{f - 'i1JJ.!1~- - r~ 

Indien de installatie voorzien et dubbele wand met een inhoud van . ....... ..... : ... .. liter, 

sluiter, een veiligheidskie n terugslagklep, een stopk r orzien 

....... Fr. 

zeggende 

Volautomatische mazoutinstallatie : .~ . D 
Automatische brander merk H~~ 1{-{..Î)"l~.-M~ type .. .. .......... ve1mog~van ..... Y!. 
tot ............ _ ........ ........ kcal/h. met de nodige veiligheidsapparaten, en relais van het merk . _ .. . ...... . K,. . . 
De vuurvaste bemetseling en de elektrisch~ansluitingen : meerprijs van ....... ~--..... ........ . .. ........ _ ........ . Fr . 

. ~ 
;:~;;:~ : ... _ ............................. ........ .... ...... ~ ... ·-· .. . ............... .. ..................... __ _," ... . 

Deze zijn ten laste van de koper. 

VARIANTE: 

BETALINGSVOORWAARDEN : 2/10 bij ondertekening van het kontrakt; 
6/10 bij aankomst van materiaal ; 
1/10 bij het eerste proefstoken ; 
1/10 een maand na het eerste proefstoken. 

N. B. : Deze prijzen zijn sl echts geldig gedurende één maand. 

Opgemaakt in duplo te Maaseik ,. de 

Voor akkoord : 

.... :..- ~. c' {_ ( : c } j : :!. ( • j l·: ., \J i !. 1-, -t; ~ = ~ · ; i~~ ' l · ~ ~ ·~ ·: ·: ""',, ( :.. 1 I l -

in verburj(J. ::: t &< · t,zl.: J :. €.~1.. :i r E.:t.<r 'f, t (; (: )- J. l ' i ~.: ~ \. : ~ -: ,_ : t : • ' _1 · ~ · '. ' 

voor arbitrac.c.' r~ b, vcr:::;c er, jy,c ~Jt.J · Le-t l.c.è. .\ Y.t ::-u· ~.; [ y , 

te }~C(,EëG]t ZC~cJC:C 1·C~(''-Ir;} i;(. ll<...,~j"' r. ;~ L ; =-~- ~~ · ,,r . ~~-( ~ ~·' r : L •. ,_.. -' : ; ( _. _.J 

' . ' . . ' 
-- \. \. ' . ' 
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Geregistreerd onder nr. 10009~ 
32/80 : Mr. Tieeters Jean & Julien 

577.177.8~3 Langstraat 33-35 

3630 Eiaden-I'~aasmechelen 

Voor het ler~gen der Centrale Verwar:ning 
in nicu~e zaak Rijk~~eg Eisden met 
Ketel :Bud~ru3 2'/5.000 Kcal. + 

Ketel H.3 • ._d'valkeLt:l J .. 35-58.000 Kcal. 
Bru.nder I:.at Klockner 
Circulator, Buis 6 Blazers + andere 
onderdelen. 
Dit ~lles geleverd en vakkundig geplaatst 
voor de som van 
Ree«s gefaktureerd faktuur nr 74/79 

C"'~ '""(C ';)C./ :; 

10/80 

5/5/üO 

:::oo.ooo 
30C.0:)0 

50.CGO ---------

650 .ooo 

550. ~:·C) -550 .OIDO -----
!\'og te faktureren ------------------ -----·-- · --- --·· - ·--· .L.OO.OOO 

~.T.W. te voldoen door de medecontract~nt 
Koninklijk be6luit nr. 1,art. ~7 bis. 

i· 
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VERVOER· GRONDWERKEN EN AFBRAAK 

ESSO STATION 
B.T.W . nr. 569.518 .969 

TEL. 011-75.51 .64 

H.R.T. 35.146 

Generale Bankmij. Dilsen 235-0306036-13 

Kredietbank Lanklaar 456-4011391 -80 

· M. BOUTSEN- GONNISSEN 
RIJKSWEG 6B6 3650 ROTEM•DILSEII 

: A;;_:.'J~ ,:'JJJ 0 <C $ - /45,/l 
Voor levering en uitgevoerde we rken van : B .T.W. nr. klant : 

-.? ;.-"'o 
.................... ..... ... ............................................. ............................ ................................................ .................................. ... --·-·· .............. ........... ) .-..{. --1 4-.: ............... .. ......................... ...... .. ........................ z ........ ............. z ... tL ................. ~ .................................. d!c ....................... ~ ......... .............. / ....... L .... ...... · ............................ -. 

·-y , L /,/;'.1 ......................... ....... /..t-.t/..... .. f.. .. t/c. . .. O f Y.J. ..... . · .G.'f::'/1 ... ./..1.1 é ... t:. .. C.C:!/!.1. /1.-Çl: .. C_ .: /7(1.-:~.. .... . .. .......... ............. ......... . 
.......................... ... ... k/.3.NA ... 1. ... ".&.!...4; .. 8 ~~~ ... ~ ................................ ......................................................... ~ .......... ................ ................... .. . 

-tel 3$C""V Nè ......... ......... ........ .... .. ··~·············· · · · · ···· • •4 ·· ····· ······-······~· .. ············~·· ··· ·· ··~ · ·· ··· ·-~·-········-··· ············ ·· ·· •· ..... ..................... ·····~····4····················· .................................... ........ .. . 

.......... ... .. .... ......... . . ........ ;................ . ..... • .... 1... ... ....... .... ........... ................ .. . • ..... • ........... .......................... .. ....... .. ..... ' ............................... .. 

VOORWAARDEN : Alle rekeningen zijn kontant betaalbaar 15 dagen na opstelling der faktuur. 

Niet botaaide rekeningen op de vervaldag worden verhoogd met 15 % per jaor . 

In nr.vul v~n gr.Hchil is de rechtb~nk van Maaseik of Tongeren bevoegd. De kosten zij11 ten la ste van de klont. 

-·~' --------------·--------------------~ 
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Vloerbekleding .Tapijten 
Rijksweg 173 . 
3640 EISDEN-MAASMECHELEN 
Tel.:011 n6 37 99 

H.R. Tongeren 32.133 
Gen. Bank 235-02800()4.74 
B.T.W. Sn.H7.813 

Mijnheer, 
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Behang.jiscount .Gordijnen_ Verf 
Lang,treat 33 • 35 

3640 EISDEN·MAASMECHELEN 
Te1.:o1 1ns 41 74 

· Maumec:helen, de ...U..i.c.llU.ar.i. J Qa.z....__ __ _ 
N. V. JANSSEN 

M .. -T<ëtt:Tiïgö'rügäf"räa-· t-3~~--------· --
.. -: • ..15.9.9.-.J<AULLII.E BOCH.Q,.L..L.-------

Naar aanleiding van een .schadegeval,vastgesteld door ondergetekend~n 
Tiesters Jean en Julien wonende te Maasmechelen Langstraat 33-35 

· op datum van 15 januari 1987 en waarbij Tienduizend liters stookolie 
(mazout) zijn weggevloeid uit een • · a tank,die geplaatst is door 
de firma Martin Boutsen Rijksweg 686 3650 Dilsen Rotemdd:OS/12/1979 
aan de magazijnen van ondergetekenden' Rijksweg 173 te Eisden Maas
mechelen. 
De mazouttank in kwestie werd door uw firma verkocht aan de firma 

· Martin Boutsen .dd:28/09/1979 zie uw factuur nr:2197. 
De voorlopige .begroting van de schade,vindt · u in bijgaand afschrift 
van de ingebrekestelling aan de firma M,Boutsen. 
Mogen ondergetekenden U oeleefd verzoeken om kontakt op te nemen 
met de Heer M,Boutsen en tevens uw verzekeringsmaatschappij in ken
nis te stellen van het schadegeval;indien U voor deze risiko's ver
zekerd bent • . 
Tevens verzoeken wij U over te gaan tot tegensprekelijke vaststel
ling binnen de acht dagen,na deze termijn zullen de herstellingen 
uitgevoerd worden voor uw rekening, 

I . • . t '~· 
r, .. .,. ~•· , .... 

11 , , I Tiesters Jean ....................... - ... Tiesters Julien 
get, get. 
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Afgiftebewijs van een aangetekende zending 
Nie. uitre iking : 
Vern,, ld uw naam en adres op de zending om te voorkomen dat ze, In 
geval van niet-uit reik ing, aan de di enst der onbestelbare stukken wordt 
overgezonden. 

Navraag : 
Dit bewijs moet voorgelegd worden in geval van klacht, vraag om 
bericht van ontvangst (in binnenlandse dienst tot 6 maanden na de 
afgifte, in buitenlandse dienst enkel bij de afgifte), enz. 
Verlies : 
De vergoeding toegekend in geval van verlies van een aangetekende 
zending is forfaitair en betreft enkel het belang dat de afzender hecht 
aan de afgifte van zijn zending. 

[]] 

I ~ "' 

' ) 

/.' t:-. 
Nummer ......... .. r~· ··'\ .. '····· 

• 'I 

AJrd (I) . ..... . ,.::~ ... ~ h. , ... .. 

Taks 

"' ç ~· I. 
fr . ....• · ·; ... ····· · ·· ·· ·········· ··· ··· 

( · ~Verrekening 

11 
.. ':.: : 
• .:_ . I 

o-· l/ 

-"' Handtekening van de bediende, 

Ir , ....... .. ............ .. ........ .. 

+ • 1 t \ • " 1, .. u.• , ~,. , : •• • , : .. . , , ':. • , 

I 
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Vloerbekledirg _Tapijten 
Rqkswcg 173 

Sehang=jiscount _Gord i jren _Verf 
Lang\trut 33 · 35 

3640 EISDEN-MAASMECHELEN 
re1. :011ns 41 74 

36110 E1$DEN·MAASMECHELEN 
T~l. : 01 1/76 37 99 

H.R. Tonoeren 32.133 
Gon. Bank 235·02800().4·74 
B.T.W. 577.177.813 

Ma.a&mechelen, de .... l.J ... ltlmlil.t.i. .• l.9.6l .... _ .......... - .... ·~ · "-"' 

Aan de FIRMA BOUTSEN Martin M .... ................. .... .......... - .............................. - .. .-.. - - - ·- ····· .. ··•···· .. 

INGEBREKESTELLING, 

Ondergetekenden, Jean Tiesters ~~ 
Julien Tiesters, wonende te Eisden- Maasmechelen Langstraat 33 - 35, stellen U 
met deze in gebreke voor de schade die zij hebben opgelopen door het wegvloeien 
van t i enduizend liter mazout (stookolie) uit de mazoÜttank die geplaatst is door 
uw diensten op OS december 1979 aan de magazijnen te Eisden-~aasmechelen Rijksweg 
173. Vermoedelijk is er een scheur in de tank, doch dit kon voorlopig niet vast
gesteld worden aangezien de tank ingegraven ligt. De schade werd vastgesteld op 
15 januari 1987 en wordt voorlopig geraamd op: 

- 10.000 liter mazout aan Bfr./1 
- I mazouttank van 10.000 liter 

Nazicht stookinstallatie 
- Vervangen mazoutpomp 

Opgraven tank & terugplaatsen onder 
toezicht van een deskundige 

- Onvoorziene uitgaven 
- Opmaken bestek 

TOTAAL: 

80.000,- BF 
42.000,- BF 

6.000,- BF 
14.500,- BF 

20.000,- BF 
10.000,- BF 
2.500,- BF 

175.000,- BF 
excl. BTW 

Ondergetekenden, verzoeken U beleefd over te gaan tot tegensprekelijke vaststelling 
van de schade, en dit binnen de acht dagen te rekenen vanaf heden. Na deze termijn 
:zullen Je herstellingen uitgevoerd worden voor uw reke'ning . 
lndien U verzekerd ZlJt voor dergelijke risico's doet U er best aan dit schrijven 
onverwijld over te maken 1 ~an uw verzekeringsmaatschappij. 

In de overtuining dat U het nodige gevolg zult geven aan dit schrijven verblijven wij 

TIESTERS Jean. 

met beleefde groeten, 1 

TI ESTERS Julien. 
.---...... 

·--:: ---- '( ~---
( _ ---- -~ ·-, 
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Afgiftebewijs van een aangetekende zending 
Niet-uitreiking : 
Vermeld uw noam en adres op de zending om te vermijden dat 2e, In 
geval van niet-uitreiking, aan de dienst der onbestelbare stukken wordt 
overgezonden. 

Klacht: 
Dit bewijs moet voorgelegd worden In geval van klacht, vraag om 
bericht van ontvangst, enz. 

Verlies: 
De vergoeding toegekend in geval van verli~s van een aangetekend• 
zending Is forfaitair en betreft enkel het belang dat de afzender hecht 
aan de afgifte van zijn zending. 

Geadresseerde : 

M ... ;;~~ .......... 8.cud~ ..... ~~- ......... 
................. ;;"{; .................................... .... .......................................... 
....... 1!j:. ........ l.:-!:!. .. ~ ....... ..... ........ straat. nr ~(..( Bus ........ . 

te .............. . 3 .. 6.~ ... .. ....... .fi .. <?!. . T.4:.~!.f -: ..... !!. .. (f .. .f.tf:.f.. ... .. 

~)' 

~ 
~ 

"' ·~ 8 

~ 
.s= 
" "' 
0 

~ 

Nummer .~ .. . t.c:-.4 ........... Taks 

fr ...... ... J. .. -7-: ............... t: 
Aard (1) .. .... .... ... (&_ ........ .. 

~ 
::: 

- ~' E 
Verrckenlna 'i 

w~t~~ c 
Ll Ir •• : ....... .. (-'.) 9i lP . .. .. ... ... .. ... ..... 
!.i v--.-1 ( ~ ···• ~ 

) Handtok~nlng van de) ö ~ -À~ . ~ 
>tllundd, 

\.~N~.,~~..I ~ -......:- ·-...,--
t: 

" bJ (1 J GebeurliJk do atemP<tl AR op het efglftebewlja afdrukkon. 

; 
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Vloerbekledirg _Tapijten 
R1jksweg 173 

Behangdiscount _Gord i jren _Ver-f 
Langl!raet 33 · 35 

3640 EISDEN-MAASMECHELEN 
Tei.:01 1n6 41 74 

3f31l0 E ISDE~ · MAASMECHELEN 
Tcl.:01 1/76 37 99 

H.R. Tongeren 32.133 Maasmechelen. de ..... Q.9_ .. ~.C:.R.J:.UW.J:.Ï.. .. .1.~.S.I.- ... - ..................... . 
Gon. Bank 235·0?80004· 74 
B.T.W. 577.H7.813 M ~ . .i.~~-~-~!: ... .J.~~-~.].~.~t-··-···-·-···"- ... -... -... -........ -... 

I, 

Maastrichtersteenweg 3 
' 

3680 MAASEIK 

Geachte Heer Hamael, 

Wij ondergetekenden, Jean & Julien TIESTERS, wonende Langstraat 33 - 35 
te 3640 Maasmechelen, stellen U met deze in gebreke voor de schade die 
wij hebben opgelopen ten gevolge van het wegvloeien van + 10.000 liter 
mazout (stookolie) uit de mazouttank die geplaatst werd door de firma 
HOUTSEN Martin - Rijksweg 686 te 3650 DILSEN, en waarvan U de aansluiti 
heb gemaakt van de tank naar de verwarmingsinstallatie (zie uw faktuur 
nr. 32 van het jaar 1980) op het adres Rijksweg 173 te 3640 MAASMECHELE 

De oorzaak van het schadegeval kon tot op heden nog niet achterhaald 
worden, doch de mogelijkheid bestaat dat ze het gevolg is van het stuk
gaan van de aan- en terugvoerleiding tussen de rnazouttank en de ver
warmingsinstallatie. 

De schade door ons geleden wordt geraamd op grosso modo 200.000,- BF. 
Daarom verzoeken wij,ondergetekenden, U beleefd over te gaan tot te
gensprekelijke expertise van de schade, en dit binnen de acht dagen 
te rekenen vanaf heden. Na deze termijn zal de schade hersteld worden, 
en de rekening aan U overgemaakt. 

Indien U verzekert zijt voor dergelijke risico's doet U er best aan 
dit schrijven onverwijld over te maken aan uw verzekeringsmaatschappij. 

In de overtuiging dat U het nodige zult doen verblijven wij met beleef
de groeten. 

TrESTERS Jean. TIESTERS Julien. 

\. _ ... ... -- ·· - ~ _..____:::....:·~ , 
" I - - -

.· 
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Afgiftebewijs van een aangetekende zending 
N;~t-ultrelkfng : 
Vermeld uw naam en adres op de zending om te vermijden dat ze, In 
geval van niet-uitreiking, aan de dienst der onbestelbare stukken wordt 
overgezonden. 

Klacht: 
Dit bewijs moet voorgelegd worden In geval van klacht, vraag om 
bericht van ontvangst, enz. 

Verlies: 
De vergoeding toegekend In geval van verlies van een aangetekende 
zending is forfaitair en betreft enkel het belang dat de afzender hecht 
aan de afgifte van zijn zending. 

~~~-~~~ ..... ~ ............................. .. 
\.}JY!.1&1 - Jdi: ~ 3. 

. : ~;;;~(k:;;;;.~ ::: 
Taks 

rn 

Numm~r ...... \7 ... ~.} ..... . 
g Aard (1) ....... J .. ~l.L ....... .. fr ..... .... ....... ).J ........... . 
" E ...--

-~~-~SAr , 
~ . , 
Jl ' . ·:~·\ ·\ ','' ·~' ) 

\ ~" .,·•, r, 

~~) v''t9 -

Verrekening ·-·--· --"- ' ; t;_ __ , 
H•"dt"kenlno Vün d~ beJi~~. 

/ \ 

(1) Gebeurlijk de stempel AR op het afgiftebewijs afdrukken. 

.. · . ... · ... . , 
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GABRIEL LENAERTS 

U/REF, 

0/REF. 

KANTOOR 

ADVOKAAT INGEKOMEN: 
TER KENNISGEVING · 

TER BEHANDELING : 

. ::\IOERD: 

MAAS EIK, 30 maart 1987 

Prof~ W~ De Breuck 
Leerstoel voor toegepaste geologie 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

Waarde Heer Deskundige, 

Inzake 
u,·Ref• 

Ham a e 1 c ;.· N • M •. D • W.; c ;; Ti est e !' s • 
31 1 3 
EVD/GV 

Aansluitend bij Uw schrijven dd 18~03~87 gelieve U 
hierbijgevoegd een schets te willen vinden zoals door 
mijn cliënt opgesteld~ 

Copie van dit schrijven en stuk maak ik over aan mijn 
achtbare confraters~ 

Met voorname hoogachting, 

G~ Lenaerts.1 

PRINSENHOFLAAN 4 

B-3680 MAASElK 
TEL. C011) 66.62.96 

P.C.R, 000-0544083-10 

G.K.B . 061-8030510-54 
P.K. 630-2200122-27 

SPREEKUREN : 

ELKE DAG VAN 16 70T 16 UUR 

EN NA AFSPRAAK. 
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Ketel 

Kelder van Dhr Tiesters 

Leidingen in grond 
Aanvoer en terugvoerleidin3 
Totale lengte in grond + 15 m 

,_ - -
Geplastificieerde 
koperen buis van 15 mm 0 

Hangat olietank .__ _ _, 

uit een stuk zonder verbinding in de grond 

Rijksweg -0 



Johan SMETS 
ADVOKAAT 

MEDEWER K ER 
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Emiel SMETS & Jules WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 

~~~E~O~~~ O .... l.. .. -.. .4 .............. .. ... . 
TER KENNISGEVING : ............ .!":: ......... . 
T~ .. ~: :HANDELING: .......................... . 

3700 TONGEREN 
MATEANUSWAL 7 

Professor 
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30.03.1987 

Leerstoel voor toe~ep2ste 

Geologie 

Krijgsla2.n 281 

Mijne Heren, 
Geachte, 

L sooo 

0. Ref. 
Uw Ref. 

N. t1. D. l'J. /TIES'I'E~S J!-1 /Dil 

3.098 l"mB/GV 

GEN 'I' 

Mogen wij U verzoeken kennis te nemen van de tekst onder nr ....... - ~········· 

1. In goede orde ontvingen wij uw .... ..... ....... ........ ... . 
Het nodige wordt gedaan. 

2. Met genoegen ontmoeten wij U als tegenstrever . 
a. Hierbij ons dossier met vrilag te willen besluiten . 
b. Graag ontvingen wij uw dossier I besluiten. 
c. In bijlage onze besluiten. 

3. De in rand vermelde zaak 
a. wordt ingeleid op ......... ........ ...... .. ...... ......... . c . is uitgesteld naar ... .. ..... ... ..... ... .... . ..... ..... ... . 

b. zal behandeld worden op . .... ..... ...... ............. d. is voor vonnis gesteld op .. ... . ........ ....... . ... .. . . 

4. Wij hebben opdracht ontvangen verzet I beroep aan te tekenen. 

5. In bijlage kwijting voor .. ............. .. ... . 
a. met verzoek i.e ondertekend terug te bezorgen met vermelding van betalingswijze . 
b. met verzoek het bedrag te storten op ons rekeningnummer. 

6. Hierbij expeditie met verzoek te betekenen en uit te voeren. 

7. Wil ons laten weten hoever de uitvoering staat, met verzoek deze te bespoedigen. 

,8 . Gelieve ons afschrift /expeditie van dossier I uitspraak 'dd ........... ........ af te leveren . 

0} Gelieve in bijlage te vinden : ...... ~~.'-?. 1:!~.:.~ ... ~.7Y~.~- ~-~.:.!:.~~ ... ?.~.~~ ... ~.~~~ . .' .. .. .. .... .... ....... .. . 
················· ······················ ···· ·············· ·· ··· ············· ·········· ·· ·· ··· ·· ··· ··· ······ ····· ················ ···· .... ........ . 

10. De afrekening in deze zaak, ingevolge vonnis dd .. ..... ............ ...... is de volgende : 

· hoofdsom ................ ............. ... ....... ................... .. ..... ....... ....... .... .. ............. ... . 

intresten ......... ..... ..... ......... ...... .... ......................... ..... ..... .... .. .. ... ..... . .. ...... .... . . 

registratie ................ ...................... .................. .. ... ... ................ ..... .. .. .. . ... .... ... . . 

gerechtskosten ...... ... .................. .... ....... ........... .. , ...... ... ..... .. ........ .. . .. . ... ........... . 

Totaal ................... .... .... ...... ...... ...... ... .. .. ............. ......... .. ..... ...... .. ................ ... ... . . 

11 .. ...... ...... ..... .. .. ...... .' ... .... ..... : .......... .. ... ...... .. .... .. ...... .... .. .. ..... ... ..... ...... .......... ..... .... .... ....... .......... . 

Hoogachtend, 

------___.1...-\ -+1-~--= _ j 
71lll -5?05G 1 9-43 



MAASMECHELEN EISDEN 
==~=====~=========== 

Absolute waarden peilen van de putten Janssens en Tiesters te Eisden~ . 

Putkop Maaiveld 

Zaak Janssens PJ 1= 39.472 39.065 -------------
2= 39.546 38.851 

3= 38.884 idem 

4= 38.938 idem 

5= 38.655 

PutkoE + maaiveld 

Zaa k •J:j ~sters PT 1= 39.872 -------------
2= 39.697 

3= 39.637 

4= 39.619 

5= 39.696 

6= 39.895 

7= 38.429 

8= 38.230 

9= 38.520 

10= 39.664 

11= 39.495 

12= 39.979 

13= 38.995 

Meetpunt Cl= 35.229 

Referentiepeil van 10.00 m + 39 m 472 

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDINGEN 

Historiek - Stookolielek "Tiesters" 

-Toevallige indirecte melding van het i ncident op 4 februari 1987. 

- Eerste peilbuis geplaatst op 6 februari 1987. In deze peilbuis 
is op die dag een drijflaag vastgesteld van ~ 0,28 m. 

- Nadien nog 12 peilbuizen bijgeplaatst. De laatste peilbuis (no 13) 
was . klaar op 18 februari. 

- De metingen van het waterpeil en de dikte van de drijflaag voor de 
periode 10 februari - 11 "maart zijn weergegeven op de tabel die op 
de vergadering van 11 maart aan de partijen is overgemaakt. 

- Regelmatige afzuiging met membraanpomp, aangedreven door perslucht, 
op de peilbuizen waarop een drijflaag van stookolie werd vastgesteld. 
De totale hoeveelheid opgepompte stookolie bedraagt op 11 maart: 400 L. 

--Q) 

("1) 
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r::r 



NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDINGEN 

JANSSENS MAASMECHELEN 

PEILEN 17.02.1987 

WPR Abs. Fiktief Fiktief Abs. peil water 
peil 

PJ 1 5,98 m 10,000 m 4,02 m 

(5,96 m 18.02. '87) (4,04 m 18.02. '87) 

PJ 2 5,98 m 10,074 m 4,094 m 

PJ 3 5,43 m 9,412 m 3,982 m 

PJ 4 5,43 m 9,466 m 4,036 m 

PJ 5 5,16 m (18.02. '87) 9,183 m 4,023 m (18.02. '87) 

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDINGEN 

Lengte van de peilbuizen "Tiesters" 

w lengte (m) filter van ••• m tot .•• m 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

8,30 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,50 
7,00 
7,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,50 
8,00 

5,30 - 8,30 
5,00 - 8,00 
5,00 - 8,00 
5,00 - 8,00 
5,00 - 8,00 
5,50 - 8,50 
4,00- 7,00 
4,00 - 7,00 
4,00 - 7,00 
5,00 - 8,00 
5,00 - 8,00 
5,50 - 8,50 
5,00 - 8,00 

-De peilbuizen bestaan uit staal met diameter 2". Het filtergedeelte 
is gemaakt door in de onderste 3 meter van elke peilbuis gaten te 
boren met een diameter van 2 tot 5 mm. 

- De peilbuizen zijn ingedreven met een luchthamer boven op de peilbuis 
nadat zo diep mogelijk met een handboor (tarrière) is voorgeboord. 

- Ingeval van aanslibbing in de peilbuis 

verwijderd. 

wordt het slib met air-lift 
(") 

('D 
::I 

0. 



BIJLAGE lle 

PROVINCIE lll\f\BURG 

ARRONDISSENlENT TONGEREN 

GEMEEf\JTE EISDEN 

Aanleg riolering · langs Rijksweg Nf 17. 

LENGTEPROFIEL 

Opgemaakt door het STUDIEBUREEL J. SWARTENBROEKX 

Rodenbachstraat, 18, te HASSELT. 

HASSELT, de 17 april1968 

~ 

ir. J. MUYLDERMANS 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad m vergadering 

van ...... . ,.. . 

de SECRETARIS, de B U R G E M E E ST E R, 

) ,·. - . . -<:_., 
. . - ·-~~_;_::'~,..- ·· '( 

C- ----

PLAN N<2 5 
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!. I!'_,/ .. / 
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/ 

SCH AAl: L~111000 
H - 111nn 7035/ 8 
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LEK JANSSEtlS 

Diepte 7,50 m 
Filter 4,50- 7,50 

m 

m 

Diepte 7,20 
Filter 4,20 7,20 m 

Diepte 8,00 m 
Filter 4,50 - 7,50 m 

Diepte 8 ,00 m 
Filter 5,00 - B,OO m 

Diepte 7,00 m 
F'i 1 ter 4,00 - 7,00 m 
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IVO BUDE 
ADVOKAAT 

HOOGSAAN 50 

3650 DILSEN 

TEL: 011·75.64.77 

K e: 451-30837&1·02 

P . K. 630•2200043· 45 

I~GEKC 

TER KEr· 

TER GEHi 

.:.·i./Oé. 

((.\ .r.;, ~ -

1 : .. .. Ü ... :: ..... : .. .. L.~ .. l' ..... 
~\t; r\~G · ............ .. .. ... ....... . 

.J : .... ... .. .. . ... . . ....... .. . 

0. REF BOUTSEN!TIESTERS!N~IDW & lANSSEN 
DIL-SEN, 

U. REF. ].112EVD/GV 

Geachte heer Professor, 

BIJLAGE 12 

BEA VAN ROMPAEY 

ADVOKAAT- MEDEWERKSTER 

Prof. Dr. W. De Breuck 
Biologisch Instituut 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 

1. 4. 87 

Ingevolge uw brief dd. 18.].87 laat ik U in bijlage kopij 
geworden van het schrijven van 27.3.87 van mijn cliënt. 

Hopende U hiermede naar behoren te hebben ingelicht, verblijf 
ik. 

Met de meeste hoogachting, 

SPREEKUREN: MAANDAG, DINSDAG, CONDERDAG V . 17 U. • 19 U. EN OP AFSPRAAK. 



TEL. 011· 7 5.51.64 

B.T.W. nr. 569.518.969 

H.R.T. 35.146 

Generale Bankmij. Dilsen 235-0306036-13 

Kredietbank Lanklaar 456-4011391-80 

BIJLAGE 12 
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! ". r~ r· l( rcrr- ~ /:rr_' .~. f. ,·~.· : ; + f · ~ / E; 1 ,. · ~: : ~·· (_-~ c ... ~I ' ~ r 

P.!.IKS':!EG 5e5, 3650 ROTD-1-D!LSEN 

Datum : .... ... ?.7.!' .. ~. -~ ... 1.9 f?..?. .. .. .. .. .... ............. _ .. ...... .. . 

Advokaat Ivo BUDE 

Hoogbaan nr 50 

3650 DILSEN 

Geachte Heren, 

Betr: Uw brief van 23.3.87 Zaak NMDW/TIESTERS 

Bij deze kunnen we U volgende mededelen 

De tan~en worden altijd ~eplaatst op aanduiding van de 
aannemer der werken of de ~igenaar ~n dit geval de Firma 
Tiesters dewelke de plaats aanduiden. 
Plannen inzake leidingen kranen etc zijn wel in bezit 
van de installateur de Firma Hamael te Maaseik. 
Door onze diensten is enkel het gat gegraven, bodem op 
niveau gebracht, tank geplaatst in waterpasstand, en 
nadien gat gedeeltelijk dicht gemaakt imm aansluitingen 
aan mangat. 
Alle leidingen vanaf de tank tot aan de brander zijn 
door installateur Hamael gedaan 
Duur van onze werkzaamheden ivm plaatsen van tank plus 
minus drie uur. . 
De dwarsdoorsnede van een mazouttank van 10.000 Liter 
moet zijn ~J 1,5 Mtr met een lengte van 5Mtr ongeveer. 
Hierte1enover kunnen we stellen dat een tank van 10.000 
Liter inhoud steeds een wanddikte moet hebben van 4mm, 
hetgeen wè natuurlijk bij de levering en plaatsing niet 
meer kunnen nagaon. Dit is een aangelegenheid van de 
construkteur van de tank in dit geval de Firma Janssen 
te Kaulille. 
Tevens willen we U het volgende melden : 
Na het plaatsen van de tank zijn er nog veel werkzaamheden 
gebeurd rondom de bouw van Firma Tiesters door velerlei 
aannemers met zwaar materieel. Tevens komen er ~egelmatig 
vrachtwagens beladen met tapijten en behangpapier lossen 
bij de firma Tiesters dewelke dan onherroepelijk ov~r de 
tank moeten passeren en of stoppen ivm lossing, hetgeen 
niet erg bevorderlijk is voor de in de ondergrond liggende 
mazout tank. 

Hoogachtend, 

M. Boutsen 



Kenmerk : 2132 
EVD/GV 

Geachte Meester, 

BIJLAGE 13 

Meester BEKKERS, BUDE, LENAERT, 
DRIESSEN, WIRIX 

3 april 1987. 

Onderwerp : Zaak N.M.W.D./TIESTERS/JW/DM 

Hierbij deel ik u mee, dat ikzelf of ê~n van mijn medewer
kers op dlndsdag 7 april 1987 rond 9h15 ter plaatse van het 
schadegeval te Maasmechelen zal zijn voor het uitvoeren van 
een kontrolemeting op de pellbulzen en het nemen van water
monsters. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK, 



BIJLAGE 14 

]os DRIESSEN 
ADVOKAAT 

INGEKOMEN: 
TER KENNISGEVING : ........................ .. 

DORPSSTRAAT 108,3668 AS 
TELEFOON (011) 65 70 07 

(011) 65 8155 

U. Ref.: 

0. Ref.: 

AS, 

3132 
EVD/GV 

TER BEHANDEUNG : ......................... .. 

·\ ''ïG~VOERD : ................................ .. .. .. 

Aan Prof. Dokter W. DE BREUCK 
Leerstoel voor toegepaste geologie 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

A.J.K./BOUTSEN/TIESTERS/N.M.W. 
4802 

10 april 1987 

Mijnheer de Professor in bijlage copie van een schets van een tienduizend 
liter tank met mangat van 400 mm diameter zoals deze door de firma AJK gebouwd 
worden. 

Gezien mijn cliënte nog niet weet of de tank bij TIESTERS er een is die ge
leverd is door AJK, en bovendien mijn cliënte niet voldoende specificaties 
terugvindt over wat destijds geleverd is aan BOUTSEN is het U enkel mogelijk 
deze schets en gegevens te bezorgen. 

Copie van dit schrijven bezorg ik aan alle partijen. 

SPREEKUREN: LIEFST OP AFSPRAAK OFWEL MAANDAG TOT VRlJDAG 17-19 UUR 
GEEN SPREEKUREN OP WOENSDAG - ZATERDAG 11-12 UUR 

BBL 335-0461112-20 I KB 457-9051131-67 I GK 061-8093600-94 I PK 630-2200203-11 
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BIJLAGE 15 

R U G 
Labo vr Toegepaste Geologie 
en Hydrogeologie (S 8) 
Krijgslaan 28'1 
9000. Gent 
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Kenmerk : 3152 
EVD/GV 

Geachte Meester, 

Meester B. BEKKERS 

Eisdenweg 65 

3640 MAASJ\-1ECHELEN 

2~ april 1987, 

BIJLAGE 16 

Onderwerp : zaak N.M. W.O./TIESTERS 

Hierbij deel ik u mee dat ik in verband met hogergenoemde 
zaak op donderdag 30 april vanaf 10 uur een drukproef op tank 
en leidingen afzonderlijk zal laten uitvoeren door het erkende 
controleorganisme VIJ\COTTE. Hiertoe zullen mijn medewerkers 
woensdag of donderdag ter plaatse komen ten einde de nodige 
voorzorgen te treffen, zoals het loskoppelen van de leidingen 
en het zuiver maken van het mangat. Zij zullen tegelijkertijd 
een tweede kontrolepeilmeting verrichten op de peilbuizen, Ik 
meen bovendien dat het niet meer nodig is dat de N,J\,1. W.D. 
nog verder metingen verricht in de tank en zal hen dit heden 
melden. 

Mag ik ook vragen dat uw kliënt, de heer TIESTERS, zowel 
mijn medewerkers als die van de firma VINCOITE op de nood
zakelijke plaatsen, zoals de kelder waarin de de brander staat, 
toegang zou verlenen, voor het verrichten van de nodige werk
zaamheden. 

Tot slot deel Ik u mee dat wij de firma GEOLAB uit Gent 
opdracht gegeven hebben tot het uitvoeren van zes niem•:e peil
buizen op grote afstand van de tank gelegen (> 200 m), ten einde 
de stromlngsrichting van het grondwater te kunnen bepalen. 
Zij zullen vanaf volgende week ~dag, in onze aanwezigheid, 
deze werkzaamheden aanvangen. 

!·.-1et de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUK. 
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· 2' april 1987. 

Hierbij deel Ik u mee dat ik In verband met hogergenoemde 
zaak op donderdag 30 aprfl vanaf 10 uur een drt.~kproef op tank 
en leldingen afzonderliJk zal laten uitvoeren door het erkende 
controleorganisme VlNCOTTE. Hiertoe. zullen mijn medewerkers 
woensdag of donderdag ter plaatse komen ten einde de nodige 
voorzorgen te treffen. zoals het loskoppelen van de leidingen 
en het zulver maken van het mangat. Zij zuJien tegelijkertijd 
een tweede kontrolepeltmeting verrichten op de peilbuizen. Ik 
meen bovendien àat het niet r.1eer nodig ls dat àe N.M. W.D. 
nog verder metingen verricht In de tank. De metingen en pom
plogen op de peilbulzen mogen evenwel gewoon verdergaan met 
uitzondering van donderdag eerstkomend. 

Tot slot deel ik u mee dat wij de firma GEOLAB uit Gent 
opdracht gegeven hebben tot het uitvoeren van zes nieuwe peH
buJzen op grote afstand van de tank gelegen (>200 m), ten einde 
de stromfngsrichtlng van het grondwater te kunnen bepalen. 

4i,IO.~ 
Zlj zullen vanaf volgende week ~ag, In onze aanwezigheid. 
deze werkzaamheden aanvangen. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUK. 
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Meester BUDE, LENAERT 
DRIESSEN ' 

2~ Eprll 1987. 

Hierbij deel Ik u mee clnt n: In verhand met hogergenoemde 
zaak op donderdag 30 e.pril vanaf 10 uur een drukproef op tank 
en leldingen efzonderlljl' zal laten uitvoeren door het erkende 
controleoq;anlsme VINCOTTE. Vilertoe zullen mijn medewerkers 
woensdag of donderdag ter plaatse komen ten einde de nodige 
voorzorgen te treffen, z.o?.ls het loskoppelen van de leldingen 
en het zulver maken van het mangat. Zij zullen tegelijkertijd 
een tweede kontrolei)el1metlng verrichten op de peilbuizen. Ik 
meen boveneHen dat het niet r:1eer nodig Is dRt de N.\t.. W.!). 
nog verder metingen verricht In de tank en zal hen dit heden 
melden. 

Tot slot c!eel Ik u mee dnt vdj de flrmo GEOLAR uit Gent 
opdracht gegeven hebben tot het uitvoeren van zes nieuwe peil
bulzen op grote afstand ven de tank gelegen (>200 m), ten einde 
de strornlngsrlchtlng van het grondwP.ter te kunnen bepalen. 

~ . óS~S 
Zij zullen vanaf volgende week ~cing, tn onze aanwezigheid, 
deze werkzaamheden aanvangen. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUK. 
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B. Boorbeschrijvingen van de nieuwe peilbuizen geplaatst i.o.v. 
het L TG in april en mei 1987 

1) Boring G1; kanaal 

0 -0,10 m 
0,10-0,50 m 

0,50-6,30 m 

donkerbruine zandig-lemige bodem 
bruin weinig leemhoudend middel matig fijn zand met 
weinig grof grond 
teveel grind om door te boren, voortzetting met 
pneumatische hamer, inkloppen van de peilbuis vanaf 
0,50 m, watertafel op 4,30 m diepte 

2) Boring G2b; Vrijthof, bi lbioteek; handboring 

0 -0,50 m 
0,50-0,90 m 
0,90-1,40 m 
1,40-1,55 
1,55-1,80 
1,80-2,00 
2,00-2,8à 
2,80-3,10 

aanvulling, grind 
bruin weinig leemhoudend middelmatig fijn zand 
idem 
idem, met donkerbruine vlekken 
bruin leemhoudend middelmatig fijn zand 
bruin sterk leemhoudend middelmatig fijn zand 
bruine zandhoudende leem met weinig grof grind 
idem, met grof grind 

boring kon niet verder worden uitgevoerd wegens te 
harde ondergrond (ook niet met pneumatische hamer) 
de watertafel werd niet bereikt. De boring werd her
nomen op het marktplein, met handboring met zelfde 
diepte en gelijklopende boorbeschrijving en met 
pneumatische hamer tot 8,20 m diepte 

3) Boring G3; kapel Schietskui I; handboring 

0 -0,20 m 
0,20-0,50 m 
0,50-6,80 m 

donkerbruine zandig-lemige bodem met grof grind 
sterk grindhoudend weinig leemhoudend zand 
voortzetting boring met pneumatische hamer 

4) Boring G4; nabijheid waterwinning te Eisden; handboring 

0 -0,15 m 
0,15-0,50 m 
0,50-4,70 m 

donkerbruine lemige bodem met weinig grof grind 
bruin weinig leemhoudend zand met weinig grof grind 
voortzetting boring met pneumatische hamer 
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5) Boring G5; handboring 

0 -0,20 m 
0,20-2,50 m 
2,50-3,00 m 
3,00-3,50 m 
3,50-3,70 m 
3,70-4,00 m 
4,00-4,20 m 
4,20-4,30 m 
4,30-8,00 m 

weinig zandhoudende bruine leem met grof grind 
bruine weinig zandhoudende kleihoudende leem 
idem 
lichtgrijze leem 
donkergrijs leemhoudend grof zand 
weinig leemhoudend grof zand 
idem met weinig grof grind 
idem met veel grof grind 
voortzetting boring met pneumatische hamer 

6) Boring G6; handboring 

0 -0,40 m 
0,40-1,20 m 
1,20-1,70 m 
1,70-7,90 m 

aanvulling; leemgrond met stenen 
bruine sterk zandhoudende klei 
idem 
voortzetting boring met pneumatische hamer 
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C. Liggingsdetailplannen van de nieuwe boringen 

rijksuniversiteit gent 

laboratorium voor toegepaste n c;-:J~ 
geologie en hydrogeologie ~ U ~ 
Prof. Dr. W. De Breuck 

kaartblad NGI : 
gemeente 
kadasterblad 
perceel nr. 

E 
Cl 
t.D 

...., 
ro 
ro 
1-< ...., 
f/l c 
Ql 
1-< 
Ql 

•.-i 
...-! 
~ 
0. 
0 
0. 

onderzoek 

TGO 87/13 

lambert 
x = 
hoogte 
z = 

liggingsplan 

G1 

koÖrd i na ten : 
y = 

maaiveld : 
(m+TAW) 

N 

Daalstraat 

- - ...... ..-t .. ....... . .. r 
G1~-~ + 

niet op schaal 

L3 86 m , 

[ 

( 
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rijksuniversiteit gent onderzoek I iggingsplan 

laboratorium voor toegepaste [b1J@ geologie en hydrogeologie TGO 87/13 G2 

Prof. Dr. W. De Breuck 

kaartblad NGI . lambert koordinaten . . . 
gemeente . . x = y = 
kadasterblad : hoogte maaiveld : 
perceel nr. . z = (m+TAW) . 

\etpod 

asfalt 

kasseien 

kasseien 
L;o 3,58 m ,. 

'T 

+ - - --~ 

~ asfalt G2 , 
rn 

~ riooldeksel 

ker k 

Vrijthof 

' 

. 

/.oetpod 
I 

N I 
cL 

niet op schaal 



BIJLAGE 17 

rijksuniversiteit gent 

laboratorium voor toegepaste n c;-;J r;::::,. 
geologie en hydrogeologie ~ U ~ 
Prof. Dr. W. De Breuck 

kaartblad NGI 
gemeente 
kadasterblad 
perceel nr. 

Poelsweg 

onderzoek 

TGO 87/13 

lambert 
x = 
hoogte 
z = 

voetpad 

grasveld 

niet op schaal 

I iggingsplan 

G3 

koÖrd i na ten 
y = 

maaiveld : 
(m+TAW) 

N 
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.jksuniversiteit gent 

laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 

Prof. Dr. W. De Breuck 

kaartblad NG I 
gemeente 
kadasterblad 
perceel nr. 

afsluiting-

onderzoek 

TGO 87/13 

lambert 
x = 
hoogte 
z = 

liggingsptan 

G4 

koÖrdinaten 
y = 

maaiveld : 
(m+TAW) 

N 

cL 
open weide 

\ ---D berm OI--------{QI---------{r"}--~u~ f ~! 
L---------------------------------~:----~~~~~r~--~~-----------------------------------

1. 1,01 m 1,. 
'I 'l 

Privaatweg 

<8-bord "PRIVAAT" 

niet op schaal 
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rijksuniversiteit gent 

laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 

Prof. Dr. W. De Breuck 

kaartblad NGI 
gemeente 
kadasterblad 
perceel nr. 

niet op schaal 

0 afsluiting-

onderzoek 

TGO 87/13 

lambert 
x = 
hoogte 
z = 

I iggingsplan 

GS 

koÖrd i na ten 
y = 

maaiveld : 
(m+TAW) 

N 

ciJ 
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rijksuniversiteit gent 

laboratorium voor toegepaste n ~~ 
geologie en hydrogeologie ~ U ~ 
Prof. Dr. W. De Breuck 

kaartblad NGI 
gemeente 
kadasterblad 
perceel nr. 

N 

~ 

niet op schaal 

-;\r-
\ 
\ 

--~6 

onderzoek 

TGO 87/13 

lambert 
x = 
hoogte 
z = 

liggingsplan 

G6 

koÖrd i na ten 
y = 

maaiveld : 
(m+TAW) 
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Ondenverp ze. al Ni' 1r/D/TIESTERS 

J ' Ierbij zou Ik u ': lllen verz0e ~ en ..-; Ij e~n ko le van de 
f e..\ tuur V '11 . c lnrl t te too · o li c ! ~vo.rinr: blj de eer TESTERS 
te bezor;cn. · ve l l~e vol r;ens l!Yl bri e f vnn 28 :H~art 1, 87, plaats
vore] ln o>tober-nove:-• )C r l Pr.G, · lsoo!~ van "' llc vorlt,e lever·ln
f.C l . Indien nirt nll e. f 8laurcn V'1 .nf liet pl otscn Vl:\n de t ank 
b se 1i lJH'!éH' zij .• , I ;..d Ik r:rP<l:: V"'rno:.c ho~vecl liter de groot
~te leverint cdrCIBf. 

DnarnAast zou i ~ oot ~~: Ui en vernc.ncn hoeveel uren uw 
kllënt .1et de bn nder, '· anzes!ot cn op het ol!ecircuit, heeft 
gestookt sinds cle l<:atste st o olle!everlnc tot en met 11.0 1. 7, 
de dag v . n vaststel tin~. vnn het tilvallen van cte brander. 

r.1ag ik u vragen deze gegevens zo spoedig mogelijk te 
w11len bezorgen. 

Met de meeste hoogachtlnr,, 

voor Prof. Dr. W. DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
Wetenschappelijk medewerker. 
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Resulaten van de waterpassing van de nieuwe peilbuizen 

Referentie : top van de peilbuis P13 bij de zaak TIESTERS 

Nr. Peilbuis Peil top peilbuis Peil maaiveld 
( m + TAW) (m + TAW) 

G1 +38,598 +38,571 

G2 +39,310 +39,500 

G3 +38,217 +3?,342 

G4 +36,243 +36,378 

G5 +38,915 +39,045 

G6 +38, 160 +38,286 
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Onderwerp : Zaak NI 1\'.'D/TILSTE:r~s 

Hierbij deel ik u :nee dat ikzelf of êén van rnijn mede
werkers op maand8e 1(· nei 19[;7 vanaf üh30 een peilmeting 
zal verrichten op cle zes nieuwe peilbuizen, op grotere afstand 
( 200 r:',) van het schadegeval gelegen, voor de bepaling van 
de grondwaterstroming. Bovendien zo) er uit drie van de zes 
peilbulzen een watermonster worden genomen. 

Daarnaast zullen ter plaatse van het schadegeval enkele 
ondiepe handboringen worden verricht ter bepaling van de geo
logie. 

l\1et de meeste hoogachting, 

voor Prof. Dr. W. DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
Wetenschappelijk medewerker. 
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Meesters B. BEKKERS 
J. WIRIX 
J. DRIESSEN 
LENAERTS 
BUDE 

19 mei 1987. 

Onderwerp : zaak NMWD/TIESTERS e.a. 

Hierbij deel ik u mee dat ik in verband T:let hogergenoemde 
zaak aan het kontroleorganisme VINCOTTE opdracht gegeven 
heb tot het uitvoeren van een visuele en magnetische kontrole 
aan de binnenzijde van de stookolietank ter bepaling van de oor
zaak van het lek. Dit zal, In onze aanwezigheid, plaatsvinden 
op vrijdag 22 mei 1987 vanaf 9h30. Hiertoe zullen mijn medewer
kers donderdag ter plaatse komen ten einde de nodige voorberei
dingen te treffen, zoals het afnemen van het tankdeksel. 

Met de meeste hoogachting, 

voor Prof. Dr. W. DE BREUCIC 

E. VAN DYCK 
Wetenschappelijk medewerker. 
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Geachte Voorzitter, 

Aan de Voorzitter der 
Rechtbank van Koophandel 
te Tongeren 

Pieppoel 14 

3700 TONGEREN 

26 mei 1987. 

Onderwerp : zaak AR 87/KH/16 
zaak AR 87/KH/21 
zaak AR 87/KH/27 
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In verband met hogergenoemde zaken, werd Ik op 3 maart 
1987 aangesteld als deskundige. In het bevelschrift staat vermeld 
dat het eindverslag dient Ingeleverd te worden binnen de drie 
maand na ontvangst van de gerechtsbrlef van aanstelling, 

Sinds ik op de hoogte werd gebracht van deze aanstelllng, 
heb ik alle nodige voorzieningen getroffen ten einde deze zaak 
tot een goed einde te brengen. 

Zo werd er onder andere een eerste bijeenkomst gehouden 
tet. plaatse van het schadegeval op 11 maart 1987 In aanwezig
held van alle partijen en hun advokaten, werd er opdracht gege
ven tot het verder verrichten van peilmetingen en het uitpompen 
van de stookolie uit de peilbuizen nabij de tank, werden water
monsters genomen en geanalyseerd ter bepaling van gehalte 
aan stookolie, werd er opdracht gegeven tot het plaatsen van 
zes nieuwe peilbulzen ter bepaling van de grondwaterstroming, 
werd er opdracht gegeven tot het uitvoeren van een drukproef 
op tank en leidingen, werd opdracht gegeven tot het uitvoeren 
van een visuele en magnetische kontrole van de tank en werden 
alle nodige gegevens en adviezen ingewonnen. 

./ ... 
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Daar echter sommige definitieve verslagen van uitgevoerde 
proeven nog niet In ons bezit zijn evenals bepaalde noodzakelijke 
gegevens en daar het van de resultaten van sommige proeven 
afhangt of er bijkomende proeven en adviezen nodig zijn, Is 
het mij onmogelijk het eindverslag binnen de drie maanden 
In te leveren. · 

Bijgevolg verzoek ik u het neerleggen van het eindverslag 
mlnstens twee maanden te willen uitstellen. WIJ hopen tegen 
die datum alle resultaten van de lopende onderzoekingen te 
kunnen verwerken. Een afschrift van deze brief zal aan de 
advokaten van alle partijen worden overgemaakt. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 

BIJLAGE 23 
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Provinciaal Instituut voor Hygiëne 

Prof.Dr.W.De Breuc~ 

Lab.vr Toesepast c Gcolosie 

en I~drogeolosie 

Krijgslaan 281 

datum 'Î • G • f::7 
9COC Gent 

kenmerk 
onderwerp 

D'.J /(~1 0-61 '1-(/12/87 
GC - cehalte stookolie. 

MILIEUHYGIENE. 

Geachte Heren, 

uw ref. 
onze ref. 

Wij hebben de eer U in bijlage de resultaten over te maken van de 
analyses, die door onze dienst werden uitgevoerd. 

Hopend U van dienst te zijn geweest, verblijven wij met de meeste 
hoogachting. 

Voor de Directeur, 
Dr. K. Adriaenssens, 

vr. Ir. Tag;ll on 

Kronenburgstraat 45- 2000 Antwerpen- Telefoon (03) 238 58 84 
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Emiel SMETS Jules WIRIX 
ADVOKATEN 

BIJLAGE 25 

Johan SMETS 

TEL. 012-23.24.18 

PCR 000-1140033-89 
CERA 735-3391892-81 
KB 453-8135311-11 
PR. KAS 630-2200045-47 
BAC 784-5205619-43 
BAC 799-5690201-86 

WORATORIUM VOOft TOEGEPASTE 
GEOLOGIE EN HYDROGEOLOQIE 
Geologisch Instituut R.U.G. (S 8) 

Krijgslaan 281 
B-9000 GENT· S091/22 57 16 

INGEKOMEN: ........ AJ.../.(/4'.?-......... . 
rr: ~~ '':!\'~·'!SGEVING ~ .. fV.O./AOb .... . 

L 

[ c -· '" •"ëL\~~.' .::::::::::::::::::: :::::: 

-- -·- . , .. . /TIESTERS J~'l /Dil 

3700 TONGEREN, 10. 06. 1 9 8 7 
MATERNUSWAL 7 

Professo~ DE EREUCK 

Geologisch Instituut 

Krijgsl2.an 281 

9000 GEt~T 

Zaak AR 87/KH/16, Zaak A~ 87/KH/21, Zaak AR 87/KH/27 

Kenmerk : 3181 EVD/GV 

Geachte heer Deskundige, 

Mogen wij U beleefd vragen ons in de toekomst 

tijdig op de hoogte te brengen van de werkzaamheden die 

U van plan bent uit te voeren. 

Uw schrijven gedateerd 19.05.1937 ontvingen \:ij op 

21.05.1987 voor werkzaamheden die op 22.05.1987 gepland 

\·laren. 

_j 

Zo ook uw schrijven van 14.05.1987 dat wij op 

18.05.1987 ontvingen voor werkzaamheden die gepland waren 

op 18.05.1987. 

Mag ik U vragen in de toekomst, naast de 

respectieveliji~e rae.dslieden, ook de pe.rtijen die in 

de zaak bet~okken zijn aan te schrijven . 

Het is ons niet altijd mogelijk om onze opdr~cht

geefster tijdig te verwittigen . 

. . . I . .. 

RAADPLEGINGEN NA AFSPRAAK 
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Ik veronderstel dat U hier geen bezwaar tegen hebt 

en dat deze suggestie enkel de vlotte gang van 

zaken kan bewerkstelligen. 

Ik dank U hiermee in de toekomst te ~lillen rekening 

houden. 

meeste hoogachting, 



ITJ931430 

vincotte 
I 

Kuringersteenweg 27 I 3500 Hasselt 
Tel. (011) 25 32 86/ Fax (011) 25 51 78 

HA/174/193/01R 4089 9F/A 
11.06.1987 
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I 
i .J {.f\ i;. ' 7. INGEKOMEN : ..... -: .... ~ ... ~·'·~··· ........... \ / 

!. 
TER-KENNISGEVING : ... :.-.. .-................. ..,...- -----

TEF rr::HANDEUNG: .......................... . 

t : 1 ;·-::V OE AD : 
---- - ·"-------------~ 

R.U.G. 
LABO TOEG .G EOLOGIE + HYDROGEO. 
T. A.~!. DHR. DE ()~EU~~ 
KRIJGSLAAN 281 

900[1 GENT 

VERSLAG OVER HET ONDERZOEK. 

INSTALLATIE GELEGEN 

DATUM VAN HET BEZOEK 

PERSOON OP DE HOOGTE 

TIESTERS, RIJKSWEG 173, EISDEN-MAASMECHELEN 

30 APRIL 1987 

DE HEER VAN DIJCK VAN HET LABO, DE HEER FRANSEN VOOR 
A.J.I<. 

Onderzoek uit9evoerd vol9ens de voorschriften van 

BETREFT Dichtheidskontrole van ondergrondse stookoliereser vo ir +de aan- en 
afvoerleidingen naar de e.v.-ketel. 

Vereniging Vinçotte vzw I BTW 402.984 .520 I PCR 000·0161621·19 
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/. ---- -------

- De houder was voorzien van A aftappunten : 1 x 2 11
, 1 x 1 11

, 2 x 1/2 11
• 

-Na de ontkoppelin9 van al de toebehoren op het man9at van de houder werden 
deze aftappunten afgedicht. 
-De houder was volledi9 gevuld met waterbij de aanvang van het onderzoek. 

a) De houder werd d.m.v. stikstof op een druk van 0,3 bar gebracht na een 
wachttijd van 9 werd een verlies van 0,1 bar af9elezen op de manometer. Deze 
proef vond plaats met de manometer geplaatst op de aanzui9opening van het 
reservoir. 

b) d.m.v. een handpomp werd water aan de houder toege voegd tot een druk van 
0,1 bar. Deze druk kon niet behouden worden. 

c) De houder werd momenteel volledig terug gevuld met water in de stanelpijp 
lvulpijp) doorsnede 50 werden vol9ende lekverliezen gemeten 

Deze 

11 cm na 48 11 

22 cm 
28 cm 
38 cm 
A2 cm 

waarde 

na 90 11 

na 120 11 

na 165 11 

na 180 11 

komt overeen met een waterverlies van 1 1 op 3 min. 

d) De houder manueel terug 9evuld met water op± 10 1 van vol. en temp. op N2 
d r-u k van 0 , 3 b a r 9 eb r a c h L V o 1 gen de k r u k ver 1 i e z en we r den a f 9 e 1 e z e r1 n a A 11 

-

0,8 bar - na 16' was de druk volledi9 0. Dit met de manometer geplaatst op de 
ontluchtingspijp van 1 11

• Al de verbindin9en op het mangat werden bestreken 
met een zeepoplossing. Er werden geen gasbellen gevormd. 
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I · 

a) afvoerleiding op een druk van 0,3 bar d.m.v. N2 gebracht, gaf na een 
wachttijd van 1=•' geen , ... er-lies te kennen. dit met gesloten kraan aan andE'r 
einde <bij cv ketel). 

b) aanvoerleiding op een druk van Q,3 bar d.m.v. N2 gebracht, gaf na een 
wachttijd van 15' geen verleis te kennen. Dit met gesloten kraan aan het ander 
leidingeinde (bij cv-ketel). 

Aan de hand van het onderzoek kunnen we besluiten dat 

1) de aan-+ afvoerleidingen dicht ~ijn. 

2) het reservoir niet dicht is 

-Medegedeeld door de heer Van Dijck bedroes de hoogte van het grondwater min. 
5 meter, zodat dit geen invloed heeft op de optredende lekverl iezen. 

De inspekteur, 
ROGIERS R. 

14 a me n s de D i r van het 
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Kuringersteenweg 27 I 3500 Hasselt 
Tel. (011) 25 32 86 I Fax (011) 25 51 78 
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R.U.G. 
LABO TOEG.GEOLOGIE + HYDROGEO. 
T.A.V. DHR. DE BREUCK 
KRIJGSLAAN 281 

9000 GENT 

VERSLAG OVER HET ONDERZOEK. 

INSTALLATIE GELEGEN TIESTERS, RIJKSWEG 173, EISDEN-HAASHECHELEN 

OATUH VAN HET BEZOEK 04.05.1987 

PERSOON OP DE HOOGTE DE HEER VAN DIJCK 

Onderzoek uitgevoerd volgens de voorschriften van 

BETREFT Ondergronse stookol iereservoir. 

V i nçotte VZW I BTW 402.984,520 I PCR 000·0161621·19 
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Op 04.05.1987 werd de houder door de brandweerdiensten van 
Eisden-Haasmechelen gevuld met water. Om 15.55 u. werd de houder 
volledig gevuld met waterafgezegeld dit bij aanwezigheid van de heer 
VAN DIJCK en de brandweerdiensten. 

Vooraleer er werd overgegaan tot het vullen van de houder werd het 
vloeistofniveau gemeten. Dit bevond zich op 83 cm van de bodem van de 
houder- of op 122 cm uit bovenkant van de vulpijp - dit op datum van 
04.05.1987 om 15.30 u. Vulpijphoogte en mangathoogte bedroeg 55 cm. 
Verlies tussen donderdag 30.04.1987 om 13.00 u. en de huidige meting is 
122 cm vulpijphoogte en mangat inbegrepen. 

De inspekteur 
ROGIERS R. 

Namens _ direkteur van 
het er ~ e nd organisme 
FRANS 
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vincotte 
I 

Kuringersteenweg 27 I 3500 Hasselt 
Tel. (011) 25 32 86/ Fax (011) 25 51 78 

HA/174/193/01R 4089 9F/B 
11. 06 .1987 

INGEKOMEN: ........ ,A(/.(/&.;. .. .. ... .. 
r::::1 I~ENNISGEVING : ........................ .. 

. -!li.NDELING: .......................... . 

- .:::;:;;) : ..................................... . 
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', ' 

R.U.G. 
LABO TOEG.GEOLOGIE + HYDROGEO. 
T.A.V. DHR. DE BREUCK 
KRIJGSLAAN 281 

9000 GENT 

VERSLAG OVER HET ONDERZOEK. 

INSTALLATIE GELEGEN TIESTERS, RIJKSWEG 173, EISDEN-HAASMECHELEN 

DATUM VAN HET BEZOEK 07.05.1987 en 12.05.1987 

PERSOON OP DE HOOGTE DE HEER VAN DIJCK 

Onderzoek uitgevoerd volgens de voorschriften van 

BETREFT Meting van de niveaustand van een ondergrondse houder. 

Vereniging Vinçotte vzw I BTW ~02 . 98~ .520 I PCR 000-0161621-19 
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Heting om 13.00 u. 
op 07.05.87 : 

rand vulpijp tot vloeistofniveau 63.3 cm. 
pijlstok bodem tot 147,7 cm. 

De aftappunten op de houder werden na de meting terug verzegeld. 

Heting om 11.20 u. : rand vulpijp tot vloeistofniveau 68,5 cm. 

De aftappunten op de houder werden na de meting terug verzegeld. 

De inspekteur 
ROGIERS R. organisme 

/ 
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Emiel SMETS 

TEL. 012-23.24.18 

PCR 000-1140033-89 
CERA 735-3391892-81 
KB 453-8135311-11 
PR. KAS 630-2200045-47 
BAC 784-5205619-43 
BAC 799-5690201-86 

Jules WIRIX 
ADVOKATEN 
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Johan SMETS 

3700 TONGEREN, 12 . 6 . 19 8 7 • 
MATERNUSWAL 7 

INGEKOMEN : ...................................... .. 

TER VENNlSGÊviNG: ..... p;;if.L .. .. 
;·r -HANDELING : .......... ..... .......... .. 

?rofessor D2 EREUCK 
·~:::RD: ..................................... . 
------------------~~eologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 G:SNT. 

L 
: Ci:E:J t·.: 0 0; 

Geachte Heer Deskundige, 

........................... : f>NI130NV'H38 tl31 

.......................... : f>Nii\3f>SINN3>l !:l31 

........................................ : N3~0>l38NI 

Uw ref.: 3181 EVD/GV 

Zaak AR 87/KH/16 - AR 87/KH/21 - AR 87/KH/27 

0. ref.: WATERLEIDINGEN / TIESTERS Jl-1/A?. 

Deze om U te berichten dat de Vlaamse Maatschappij 

voor Watervoorziening geen bezwaar heeft tegen de ver -

lenging van termijn voor neerlegging van deskundig ver-

slag. 

Ik hield ere2n U hiervan op de hoogte te brengen. 

~et de meeste hoog&chting, 

J .lhrix. 

RAADPLEGINGEN NA AFSPRAAK 
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vlnçotte 
Londenstraat 45, 2000 Antwerpe~ 
tel. 03/231.36.45 

D.089B.81/TTTT 
16151/549 

EVING : ............................ 
TER BEHANDEUNG : •·························· 
UiTGEVOERD : 

······························· ······· 

LABO VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

T.a.v. Prof. Dr. W. DE BREUCK. 

Antwerpen, 15 juni 1987 

Geachte Heer, 

Betreft Uw verzoek tot onderzoek van een stooko1iereservoir. 

Bijgaand vindt U het rapport van ons onderzoek, uitgevoerd op 22 mei '87, te 
Eisden, Maasmechelen. 

Wij danken U voor het gestelde vertrouwen en blijven steeds tot Uw dienst voor 
verdere informatie. 

Gewesthoofd niet-destruktief onderzoek 
Vinçotte Noord. 

Vinçotte vzw I BTW 402.984.520 I PCR 000-0161975-82 
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vinçotte 

Zaaknr. : D.0898.8I/TTTT 
Doe. nr . : 1615I/549 

EXPERTIESEVERSLAG VAN EEN MAZOUTRESERVOIR 10.000 L, 
I NGEGRA VEN OP DE PARKING VAN "TAPI JTENHANDEL TI ESTERS" 

GELEGEN : RIJKSWEG TE EISEN - MAASMECHELEN. 

1. Opdracht : 

BIJLAGE 30 

Op verzoek van het labo voor toegepaste geologie en hydrogeologie van de 
RUG, voerden wij op 22/5/87 een inwendig onderzoek uit op de hierboven 
omschreven tank. 
Bedoeling was de opsporing van de oorzaak van een lek dat het wegvloeien 
van 10.000 1 gasolie tot gevolg had, waardoor in de omgeving ernstige 
bodemverontreiniging ontstond. 

2. Plaatsing van de te onderzoeken tank : 

De cilindrische tank is ingegraven onder een met kiezelsteen verharde 
parking van de tapijtenzaak, op + 1,5 m van de voorgevel en volgens de 
langsrichting van deze gevel. -
Het mangat is geplaatst op het uiteinde van het tanklichaam en bevat geen 
informatie over de herkomst zoals aanbevolen door NBN I03-001. 

3. Initieel vooropgestelde onderzoeksmethode : 

Een voor de hand liggende lek-oorzaak is het scheuren van een lasnaad als 
gevolg van ondeskundig laswerk of ontoelaatbare vervorming. 

Magnetisch onderzoek van de onderste lasnaden zou derhalve met redelijke 
zekerheid scheuren kunnen aantonen. 

Echter door het feit dat bij inwendige inspektie vastgesteld werd dat de 
tank aan de binnenzijde niet gelast werd, kan geen magnetische kontrole 
worden uitgevoerd. 
Vandaar beperkte onze interventie zich tot het uitvoeren van een visueel 
nazicht, een dimensionele kontrole en een diktemeting. 

4. Uitgevoerde onderzoeken 

4.1. Visueel nazicht : 

De tank was na reiniging volledig geledigd en zuiver. 

De romp is samengesteld uit vijf ringen. 
Allen, behalve één, zijn middels afkantingen (zie tekening 1) langs de 
buitenzijde met een hoeklas gelast. 
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vinçotte 

p. : 2 
Zaaknr. D.0898.81/TTTT 
Doe. nr.: 16151/549 

De bodem van de tank vertoont aan de mangatzijde een ernstige 
indeuking over de volledige breedte van de tweede ring. Bovendien zet 
de indeuking zich verder naar de aanliggende ringen zodat het onderste 
deel van beide rondnaden ook zeer ernstig vervormd werd.(zie schets 2) 

Met grote zekerheid kan aangenomen worden dat deze lasnaden of het 
aanliggende basismateriaal de opgetreden vervorming of haar gevolgen 
niet konden weerstaan (beschadiging teerbekleding en daardoor ontstane 
corrosie). De indeuking bedraagt immers 14 cm. 

De oorzaak van deze beschadiging is zonder uitgraving niet te 
achterhalen. Zij kan een ~evolg zijn van ruw transport, onzachte 
plaatsing, een slechte voorbereiding van de bedding (aanwezigheid van 
stenen ; afwezigheid van een zandbed). 

4.2. Dimensionele kontrole : 

a. Rompafmetingen : lengte 
diameter 

5200 mm 
gemiddeld 1582 mm 

b. Inhoud Lichaam : 10.216 1 
Bodems : 2 x 230 1 
Totale inhoud : 10.676 1. 

Opmerking : Door de ovaliteit van de tank is bovenstaande 
inhoudsberekening benaderend. 
De horizontale diameter bedraagt gemiddeld 1623,33 mm ; de vertikale 
1542 mm, indeuking niet meegerekPnd. 

De inhoudsberekening van de bodems is eveneens benaderend, aangezien 
deze geen standaardrondingen hebben. 

4.3. Meting van de plaatdikte : 

De meting werd uitgevoerd met een ultrasoontoestel type USK6 voorzien 
van een taster MSEB n° KF3 : 
Romp : 3,2 à 3,4 mm 
Bodems : 4 mm. 

Opmerking : NBN norm 103-001 uitgave dec. 1975, schrijft een 
plaatdikte voor van 4 mm voor de ringen en de bodems. . 
Anderzijds zijn slechts weinig konstrukteurs geneigd deze dikten te 
respekteren. De redenen hiervoor zijn uitsluitend van ekonomische aard. 
Naar onze mening is de te dunne plaat niet als alleenstaande 
lekoorzaak aan te wijzen. 
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vinçotte 

5. Besluiten en kommentaar : 

P. : 3 
Zaaknr. : 0.08988.81/TTTT 
Rapportnr. : 1615!/549 

BIJLAGE 30 

Alhoewel de tankkonstruktie in vele opzichten niet in overeenstemming is 
met de NBN 103-001, kunnen deze afwijkingen niet aangewezen worden als 
onmiddellijke oorzaak van het lek. 

De konstruktie waarbij de ringen gedeeltelijk in mekaar geschoven worden 
teneinde een hoeklasnaad mogelijk te maken, laat niet toe een interne 
lasnaadkontrole uit te voeren. 

Met absolute zekerheid kan na uitgraving het lek opgespoord worden en de 
oorzaak worden aangetoond. Immers, alleen de externe toegankelijkheid laat 
een visuele kontrole toe van de kwaliteit van de bedding eventueel 
aangevuld met een kontrole van de bekleding, een magnetische kontrole van 
de lasnaden of een radiografie. 

T • .:JTAUT 
Gewesthoofd niet-destruktief onderzoek 
Vinçotte Noord. 
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Kenmerk : 3209 
EVD/GV 

Geachte Meester, 

Meester j. WIRlX 

Matemuswel 7 

3700 TONGEREN 

18 Juni 1987. 

Onderwerp : zaak NMDW mESTERS e.a. 

Graag had Ik van uw kllënt betreffende de expertisezaak 
TIESTERS te Elsden, een raming bekomen van de eventuele 
schade voor de NMDW, indien de waterwinning te Elsden en/of 
de toekomstige waterwinning te Leut-MeeswiJk gedurende een 
bepaalde periode dient stilgelegd te worden, of bijkomend dient 
gezuiverd te worden wegens het voorkomen van stookolie. 

Daarnaast had Ik ook graag de efbeking van de bescher
mlngszones voor desbetreffende waterwinningen verkregen. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 

Kopie : de heer DESMEDT -NMDW 
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ADVOKAAT 

TEL . 0111763989 
3640 MAASMECHELEN, 24 juni 1981 
E:ISCENWEG ee 

BANKREK : 630·2200416·30 

800·2071598·47 

U/RE:F , : 

0/REF,: 

INGEKOMEN : ............ #.J.)~/[f.. ...... . 
TER I(ENNISGEVING : .!V.IJ ........... ... .. 

. :. ··~l\NDEUNG: .......................... . 

······································ 

Waa~de He~ V~kundige, 

§~~~n~ : 3162 EVV/GV 

T~~t~~ I NMVW/e.a. 

P~oá.V~. W. Ve ~euck 
Geo.e.o g.i6 c.h I Y1l.l .ti;tu.u;t 

KJU.jg~.e.aan 281 

9000 GEWT. 

Ik heb de e~ u ~n b~j.e.age kop~j te doen g~o~den van de áakt~en bet~e66ende 
de o~etev~a~~. a.e.~mede van een nota bet~eááende de .e.aat6te tankbeu~t. 

Voo~~.e.ag van h~dig ~c.h!U.jven a.e.~mede kop~j van de u ov~gemaakte ~tukken 
zend ~kaan ~jn ac.htba~e koná~at~~-

Met b~jzond~e hoogachting, 

SPREEKUREN: MAANDAG , CIINSCAG, DONCERCAG VAN 17 U TOT 18 U ZATERC.AG TUSSEN 10 EN 12 U CF CP AFSPRAAK 



P.V.B.A. GEBROEDERS VANGRONSVELD 

MAZOUT- KOLEN- BOUWMATERIALEN en GRONDWERKEN 

Weg naar Zulendooi 115 - 3630 Maasmechelen (Opgrimbie) 
Tel. Bureel 011-76 47 40 Tel. Privaat 011-76 08 67 

Faktuur Nr .. ./.7 .,L'i. ... ... . Datum . LL_ .... c .:.: ... :..~_~.l~_:_,=------
--r- I .I/ ... ,. .- ; . 

-- ................ ; . .;.-:--..!. --~------- - ~:-1.-~~-:: : .-j..:.. .. .l t -; .. cfi-~<7.~.' ....... _ ................. ______________ _ 
-.::::.~.:c/"'-- .... ~.L.i:.~ .. J. ..... - ... -~ .. -:-:~_;.:::....... . ............. .... . .. ···-----------··------------·--- --

.Ç_ ~ .,. .Ll ''7' !' / ,. nt .................. :r.: ... ! ..... 'L• .... r:~...... .-f .. '7 

' 

1'1/.Ji/ ; 
I 

459-8009401-75 

1-0922525-50 

R. K. 735-3290763-26 

H.R. T. 49219 

G. B. M. 235-0071560-83 

B.T.W. 418.157.892 

I· 
,, 

I · 

Tel 0111762032 (2 1. ) 

P C.A. : 000-0111441-85 
K.B. · 454 -3017911-19 

/~/ t'UKUL 
P.V.B.A. Bank Brussel Lambert 335-0086865-96 

Gen. Bankmij : 235-0019450-62 Oude Baan 100, 3630 Eisden-Maasmechelen 

H.R . Tongeren : 37 .679 Opslagplaatsen: Kanaal, Eisden-Maasmechelen 
B.T.W. nr. : 401.340.171 

DH R ........ I.l.E.s:r.E.RS. ... - . ..B EliA11 G & TA P T J TEN 
EISDEN, 12/12/86 

LA N GS.I.RAA T ~ 3 

ETSDEN DORP 
Debet voor verkoop en levering von hetgeen volgt : 

FAKTUUR Nr 2 7 9 4 / 8 6 

VERVALDAG 

Hoeveelheid Omschrijving Prijs B.T.W. 

Besteld B 3516 

Geleverd 

3630 L. GASOLIE VERWARMING 5.111. 

17 % 

GELIEVE KONTANT TE BETAL~N. 

1 -Voor aandrijving van dieselmoloren op de openbare weg, mag alleen gosolie diesel gebruikt worden. 
2 - Al on1e fokturen en koopwaren x1Jn kontont betooiboor te Maos.mechelen. 
3- ledere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mede van rPchtswege en zonder 

ingebrekestelling, een intrest te betalen van 1 1/c per maand, en zulks onverminderd eventuele schade
vergoeding. 

4 - Bij wanbeto1ing zal het bedrog der foktuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling 
van 20 CJa met een minimum van 2.500 B.fr . onverminderd de gerechts· en ultvoerings•osten, en dit no 
Ingebrekestelling per oongetelr.end schrijven. 

3 - Alle Ir.lochten dienen ons overgemaakt per oengetekend s;chrijven binnen de acht dogen na levering. 
6- Te late levering kon geen aanleiding geven tot schadevergoeding. 
7 - Alleen de Rechtbonk~l"' van Ton~eren zijn bevoegd. 

Bed rog 

18 553 

3 154 

TE BETALEN 

21 707 

Ondergelekende verkieort faktuur en de daarop vermelde goederen ontvangen Ie hebben, 
en de tegenweerde hiervan verschuldigd te zijn. Handtekening Klant, 
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IDE BAAN 'l DO BANf\ : hB. :454. 30'1 79'1 '1. ·19 
,30 MAASMECHELEN HRT.37.679 

:=~~:~~~~~~~::::::~:-------------------~~------;;:~~;;~-:::~:~~;::::::----
B.T.W. :577.'177.8'13 . LANGSTRAAT 33/35 

TUM :31.01.87 3640 EISDEN/MAASMECHEL 

ODUf\T OMSCHRIJVING 

00 GASOLIE VERWARMING 

L :VE KONTANT TE BETALEN 
hJR: '26,50, 

NETTO 
887 

%BTW 
'17 

AANTAL EENHP. 

'11"1,24 

BEDRAG BTW 
'15'1 

8,97 

hORT. BEDRAG h 

'1,00 887 2 

TOTAAL 

-----~-----------------------------------------------------------------------

887 '1. 038 

TE BETALEN •1 - 038 

i ONZE STOLPUNTVERLAGER 

( ' ~ -l, .. : .. 
............ u .. ; -a .. _.-: ... .. ·. 

Vl 
~ 
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NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

Administratieve en 
Maatschappelijke zetel 
Grote Baan 27 
3530 Houthalen-Helchteren 

Dienst Mijnschade 

Evence Coppéelaan 91 
3600 GENK-WINTERSLAG 

Telefoon (011) 35 31 61 

Uw verwijzing : 

Onze verwijzing : I . 8 9 • 

Geachte Heer, 

l~lGEKOMEN : ........ 1./.l:/J.'/. ......... . 
l ER KENNISGEVING : .... i.:V.ö ...... .. .. 
·. : ~. ::;EH~.NDELING : ..... .. ... ........... .. .. . 

Winterslag , 26 jun i 1987 • ... , .... ..... .... ...... .. .... . .. . 

Prof. Dr W. De Breuck 
T.a.v. dhr Lic. E. Van Dijck 
Leerstoel voor Toegepaste 
Geologie 
Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

Betreft : Uw schrijven dd. 11 juni 1987. 

0. 0877 .( 

160. 

Gelieve in antwoord op uw hogervermeld schrijven, in bijlage, 
de door U gevraagde informatie te willen vinden m.b.t. de 
door ons verpompte hoeveelheden water te Eisden-Leut
Meeswijk. 

Uiteraard ZlJn WlJ, in het kader van de huidige herstruk
turering binnen de Kempense Steenkolenmijnen, geïnteresseerd 
in de studie die U omtrent de wateronttrekking in dit gebied 
uitvoert, en zouden het ten zeerste waarderen indien U ons 
hieromtrent nader zou willen inlichten. Het spreekt voor 
zich dat wij bereid blijven verdere informatie met U uit te 
wisselen. 

Inmiddels groeten wij U met de meeste hoogachting. 

INGENIEUR-ARCHITEKT 
MIJNSCH E - AFD . 

. / 1.--- -;:? 

DER PERRE. 

DIENST 

L. VAN ROMPAEY. 
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P0~.1PSTATIONS ZE'l'EL EISD:!!;N 

OPGEPO"IPTE_ HOEVElüJIEDEN IN DUIZEND ;.~3 } 'EH ~~AAND --- - - - --- - -- -- ---

Jaar 1\laand Pompinstallatie 'l'otaal 
Eisden Leut Neeswijk 

1984 Januari 666 1.019 360 2.045 
Februari 1.063 1.534 1.373 3.970 

-· I·Iaart 1.044 1.102 1.152 3.298 
April 748 774 425 1.947 
I1iei 921 697 252 1.870 
Juni 1.040 840 425 2.305 
Juli 903 530 322 1.755 
Augustus 693 432 320 1.445 
September 671 331 277 1.279 
Oktober 933 724 367 2.024 
november 8 51 815 393 2.059 
December 821 976 616 2.413 

'l'otaal 10.354 9.774 6.282 26.410 

1985 Januari 859 856 450 2.165 
Februari 742 899 619 2.260 
Ivlaart 748 712 692 2.152 

· April 763 914 864 2.540 
I11ei 935 ' 728 893 2.556 
Juni 732 763 770 2.265 
Juli 717 516 605 1.838 
Augustus 672 360 454 1.486 
September 570 319 302 1.191 
Oktober 560 173 197 930 
November 666 192 147 1.005 
December 517 434 84 1.035 

'l'otaal 8.481 6.866 6.076 21.424 

1986 Januari 650 730 350 1.730 
Februari 693 1.007 416 2.116 
Maart 670 662 265 1.597 
April 805 1.032 643 2.480 

Mei 809 902 475 2.186 

Juni 657 559 285 1.501 

Juli 610 372 193 1.175 
Augustus 530 204 137 871 
September 573 283 123 979 

Oktober 620 261 136 1.017 
November 611 546 225 1.382 

December 693 644 314 1.651 

'l'otaal 7.921 7.202 3.562 18.685 



Kenmerk : 3218 
EVD/GV 

Geachte Heer, 

Onderwerp : Zaak AR87/kH/16 
Zaak AR87 /kH/21 
Zaak AR87 /kH/27 

TIESTRRS 
BOUTSEN 
HAMAEL 
KAULILLE-BELGIUM 
NMDW 

30 juni 1987. 

In verband met hogergenoemde zaken wens ik de stand 
van het deskundigenonderzoek te bespreken met alle partijen. 
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 28 juli 1987, 
te 10h30 In het Geologisch Instituut, Krijgslaan 281, 9000 
GENT, In de vergaderzaal op de eerste verdieping, lokaal 
01.03. Uw raadsman werd hiervan schriftelijk op de hoogte 
gebracht. 

Hoogachtend, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
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Meester WIRIX, DRIESSEN 
LENAERTS, BUDE, 
BEKKERS 

Kenmerk : 3218 
EVD/GV 

Geachte !,·reester, 

Onderwerp : Zaak ARS 7 /kH/ 16 
Zaak /I.R87/kH/21 
Zaak AR87 /kH/27 

30 juhl 1987. 

In verb8nd n et ho:::;crgenQf ;:·: c.c zal-en Y.: iî n~ e stand 
vAn het de l'undigc 10n er zock t ~ esr.r - •~n et .. llc p8. r t i jen. 
Deze bijeeill·omst zal plaat vi n en ov d1nsd8f 23 juli 1987, 
t e 1 Oh30 i n het Geolo&isch Inst.itu t , K r ij3slac:: n L[ 1, , 0 .Q 
GENT, In d v~r·; derzoa l O':. de C·~rste vcroie inc;t lo ·aal 
0 1. 03. 

Hoogachtend, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
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IVO BUDE BEA VAN ROMPAEY 

ADVOKAAT- MEDEWERKSTER 

ADVOKAAT 

!~GEKOMEN : ... :: .... .0. .. .7.8 .. .] ......... . 
HOOGBAAN 50 TER KENNISGEVING : {~ .................. . 
3660 DILSEN 

TER BEHANDELING : .t.J.r./l .............. .. 
TEL: 011·75.64.77 

KB: 451·3083791·02 

P. K. 630·2200043-45 

UITGEVOERi) : ..................................... . 

O. REF 

U. REF . 

iJOUTSE~v' !TIE5T2i?S & !/J .• Df., 
J21E 
F;VD !GV 

Geachte heer Deskundige, 

Prof. !. . DE' E.22UC~ 
Geologisch Instituut: 
XrijzslaarJ 2[;1 
9000 GE,\TT 

DILSEN, 1. 7. D? 

In goede orde ontving ik u,,, schrijven dd. 3J.6.8?. 
Je door U vooro,jgestelde datum van bijeenl<on1st oiJ 
23.?.87 hoi"t Jilij zeer on'Je]e<>en aangezien ih oJ <lat 
ogen b 1 i 1< i n v e r 1 of .~ en . "" a ' 

Zou het: moze1ijl< zijn ou, cJe bijeerL~or.:st te verleg,g·en 
t o t in cJ e L ,,,e e d P h e 1 f t van d e waan d a u gu s t u s . 
Anderzijds stel ik ;,Jij ook de vraag of het niet 11 econon,ischer 11 

zou zijn ino'ien de bijeenkon1st opnieuw zou gepland h'Oro.'en 
in de raadzaal van het ge1oeentehuis van /:iaasn1echelen 
aangezien er dan toch hePl wat partijen in deze zaaÄ 
betrokken zijn en deze allen poonachtig zijn in de 
o:.;zeving van l•.aaSfJiechelen; 

.:o,Jij van cht schrlJVen laat il< gewoz'den aan l,ll)JJ acht
bare tegenstrevers. 

!:et de neest e hoogachting, 

SPREEKUREN: MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG V. 17 U.- 19 U. EN OP AFSPRAAK. 



Emiel SMETS 

TEL. 012-23.24.18 

PCR 000-1140033-89 
CERA 735-3391892-81 
KB 453-8135311-11 
PR. KAS 630-2200045-47 
BAC 784-5205619-43 
BAC 799-5690201-86 
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Jules WIRIX 
ADVOKATEN 

Johan SMETS 

r 

L 

N.M.D.W./TIESTERS ES/DM 

3218 EVG/GV 

Geachte heer Deskundige, 

3700 TONGEREN, 
MATERNUSWAl 7 

2 juli 1987 

Professor Dokter H. DE BREUCK I 
Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

900 GENT 

ltJGEKOMEN : .................. ......... ........... .. 

TER KENNISGEVING : ......................... . 

TER BEHANDEUNG : ..... E.-.f..O .......... . 
UITGEVOERD : .................................... .. 

Wij ontvangen uw uitnodiging van 30 juni voor 

bespreking van de stand van het deskundigenonderzoek op 

28 juli 1987 in het Geologisch Instituut te Gent ... 

Mogen wij U beleefd de suggestie formuleren dat deze 

bespreking ter plaatse zou doorgaan, zoals de vorige 

maal : op de plaats van het schadegeval zelf; 

Rijksweg 173 te Maasmechelen-Eisden, eventueel op een 

ander door U vast te stellen uur of datum ... 

Het is mede op verzoek van de 5 andere confraters, 

in deze zaak betrokken, dat ik U dit voorstel overmaak. 

Het lijkt inderdaad praktischer de bespreking ter 

plaatse te kunnen voeren . 

Graag ontvingen wij van U een gunstig antwoord. 

Met zeer bijzondere hoogachting, 

NA AFSPRAAK 
' L,-9 J . Wirix 
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GABRIEL LENAERTS 

INGEKOMEN: ..... ~ .... O ... J. .. a .. ï......... MAASEIK, 

U/REF. 

0/REF. 

KANTOOR 

ADVOKAAT 

... 

02 juli 1987 

TER KENNISGEVING : 0@ .............. .. 
Tr.:r:; P~HANDELING : .................... ..... .. 

Profi Dr~ W~ De Breuck 
Laboratorium voor toegepaste 
geologie en hydrogeologie 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

Waarde Heer Deskundige, 

Hamael c~ Tiesters c~ Boutsen c~ NMDW 
3218 EVD/GV 

Ik ontving in goede orde Uw oproeping dd 30•06~87 voor 
een bijeenkomst te Gent op 28•07~87• 

Gezien voornoemde datum in volle gerechterlijk verlof 
valt en ikzelf met verlof in het buitenland vertoef 
(ik veronderstel dat ook mijn confraters op voornoemde 
datum zullen weerhouden zijn) ben ik zo vrij U te verzoeken 
deze datum te willen verdagen naar september of oktober• 

Bovendien stel ik mij de vraag of het niet meer opportuun 
is deze vergadering opnieuw te beleggen in Maasmechelen 
gezien wij aldaar toch over de nodige accommodatie kunnen 
beschikken en alzo voor de talrijke raadslieden en hun 
cliënten een verre verplaatsing wordt bespaard~ 

Copie van dit schrijven zend ik aan mijn confraters, 

Met oprechte hoogachting, 

Gi Lenaerts• 

< ~";;{~ 
PRINSENHOFLAAN • 

B-3680 MAASEIK 
TEL. C011l 66.52.98 

P.C.R. 000-0544083-10 
G.K.B. 061·8030510-54 

P.K. 630·2200122-27 

SPREE" K. Uf:ll!N : 

ELKE CAG VAN 16 7CT 16 UUR 

EN NA AFSPRAAK. 



BART BEKKERS 

ADVOKAAT 

TEL. 011/76 39 89 

BANKREK: 630·2200416·30 

800·2071598·47 

U/REF.: 

OIREF.: 
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3640 MAASMECHELEN, 2 juU 1981 
~ISOENWEG es 

P~o6. V~.W. Ve ~euek 
Geoiog~6eh In6tituut 
K~jg6iaan 281 
9000 GENT. 

INGEKOMEN : (t...~ ..... O ... J..tL .... ........ . 
~· 

TER KENNISGEVING : ......................... . 

TER BEHANDELING : ... ....................... . 

__;,,~:VOERi) : .................................... .. 
In aanó.e.u.Lttng op m.i..jn 6eWjven -a.n 24 dez~, heb i.. ·'éf~ -e:<D't"'ii.,..,. n-f:r:M--:fm~-----.J 

t~ uw~ .i..náo~mat.i..e kop.i..j te doen gewo~den van het v~zend.i..ng6b~eht n~. 12.818 
ai6mede van de 6akt~ ~- 61 u.i..tgaande van de P.V.B.A. J. Vandebo6eh bet~e66ende 
de .i..n6taiiat.i..e van een n.i..wwe oUetank ~n het gebouw T~ut~6. 

Voo~6iag van hu.i..d.i..g 6eWjven ai6mede kop.i..j van de bet~e66ende dokurnenten zend 
J..k aan m.i..jn aehtba~e kon6~at~6. 

Met b~jzond~e hoogaeht.i..ng, 

SPREE:KUREN: MAANDAG, OINSCAGI, CONCERCAG VAN 17 U TOT 18 U ZATEROAG TU S SEN 10 EN 12 U OF OP AFSPRAAK 
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Faktuur nr. 6 7 

Genk, 30/1/87 

DE FIRMA TIESTERS 
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36 30 MAASMECHELEN • 

_j 

LEVEREN EN PLAATSEN VOLGENS BON NR 0 12878 

. .. I ., . 

verkoopsvoorwaarden op keerzijde . 



Vlt:al VOS 
.Je SMEETS 

BIJLAGE 39 

ADVOKATEN 3600 GENK, 

Weg naar As 19 bus 15 

Tel. 011 /35 22 23 

Sank 630-2200150-55 

Spreekuren : na afspraak 

Prof. W. DE BREUCK 

INGEKOMEN :U .. ~ ... .O ... .... ................. . 
Geologisch Instituut 
Krijgslaan 281 

TER KENNISGEVING : .fV...D ................ .. 9000 GENT 
''..JANDELING: ···················· ······· 

_;::;): ······································ 

Waarde Heer Deskundige, 

betreft: A.J.K. / TIESTERS 
Uw ref : 3218 EVD/GV 

Genk, 07.07.1987 

ASS 87/05 

Ik ontvang afschrift van een schrijven, dat mlJn confrater Ivo 
BUDE, raadsman van BOUTSEN, op 01.07.1987 aan U heeft gericht. 

Hierdoor verneem ik dat er een expertisebijeenkomst zou gepland 
zijn op 28.07.1987. 

Ik ontving voor deze expertisebijeenkomst geen uitnodiging. 

Wellicht is zulks te verklaren doordat U alleen maar de advoka
ten, vermeld in het Bevelschrift van de Voorzitter van de Recht
bank van Koophandel heeft geschreven. 

Mag ik U dan ook zeer speciaal verzoeken te willen noteren dat 
ik in deze zaak optreed voor ASSUBEL N.V., verzekeraar van partij 
A.J.K. -Kaulille-Belgium, en alle uitnodigingen, berichten en 
documenten, eveneens aan mij te willen overmaken ? 

Hag ik tevens verzoeken te noteren dat als technisch raadgever 
van ASSUBEL optreedt: expertisebureau PEETERMANS & Co, Broek
straat 33? 2959 Zemst (referte: 04/ASS/4452/87), aan wie U ook 
alle uitnodigingen, mededelingen en documenten zult willen over
maken. 

Ik dien mij aan te sluiten bij mlJn confrater, Mr. BUDE, daar 
ook voor mij 28.07.1987 absoluut ongelegen is. Een bijeenkomst 
voor mij is pas mogelijk na 20.08.1987, en liefst in september. 

ogachting, 

/ 



Kenmerk : 3234 
EVD/GV 

DRIESSEN, LENAERTS, BUDE 

10 jult 1987. 

BIJLAGE 40 

Geachte Meester, 

Onderwerp Deskundlgenonàerzoek voor Rechtbank van Koop
handel te Tongeren - zaak AR 87/kH/16, zaak 
A'R 87/kH/21, zaok AR 87/kH/27 

In overeenste:rnr.ing met (!e afspraken had ik zo spoedtg 
mogelijk een vergadering gepland net alle p~;rtljen, welke 
zou doorr,ann op 20 juli 1907 te: Gent. 

n r.:r cd1t er meer<' .r f: betrok:enc.n ".i ij ltc ):)en l ater. wet~n 
' :et;em; Ycr lof h j ull e 1 au•.ustus niet n~n >'czig te l~unnen 
zijn, he"!> ik l>e.slis t C!ez: V!':r r,3ck:rin;.; te vr;r pla" ts~n nar. r 24 
scpte.d..~cr 1 fit 7 c 14. uttr. Uitcrac:m·: z·d het neerleggen vr:.n 
het elnè\'cr l ar. met 1:1 ! n~t~ns <:-E:nzclf · ter ~:l ijn '"'·order~ ver
doagd. 

BovendJen he hen mecn.erc partijen lilij r,cvm~g o:::. 
deze vergaderinr; niet in Gent t e la t en plr.at vinder , zod-:t 
deze, in samens.Jrn'1k r·iet actvo. nnt J. ~ 'JRIX, i n het gcl"l~·Jntc
huis van Maasmechelen zal doorgaan. 

met de meeste hoogachtlngt 

voor Prof. Dr. W. DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
WetenschappeliJk medewerker. 



Kenmerk : 3234 
EVD/GV 

Geachte Meester, 

Meester B. BEKKERS 

Etsdenweg 65 

3640 t·AAASM:ECHELEN 

1 0 juli 1987. 

BIJLAGE 41 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek voor Rechtbank van KooJ>
handel te Tongeren - zaak AR 87 /kH/ 16, zaak 
AR 87/kH/21, zaak AR 87/kH/27 

In overeenstemwlng met de afspraken had ik zo spoedig 
r.10gelljk een vergadering gepland met alle partijen, welke 
zou doorgaan op 28 juli 1987 te Gent. 

Daar echter meerdere betrokkenen mij hebben laten weten 
wegens verlof ln juli en augustus niet aanwezig te kunnen 
zijn, heb ik beslist deze vergadering te verplaatsen naar 24 
september 1987 te 14 uur. Uiteraard zal het neerleggen van 
het eindverslag met minstens eenzelfde terniJn worden ver
daagd. 

Bovendfen hebben meerdere partijen mlj gevraagd om 
deze vergadering niet In Gent te laten plaatsvinden, zodat 
deze, In samenspraak met advokaat J. WIRIX, In het gemeente
huis van Maasmechelen zal doorgaan. 

Tot slot wens ik u te verzoeken of u mij spoedig een 
kopie van de destijds door uw kllënt bekomen vergunning voor 
het plaatsen van de tank zoudt kunnen bezorgen. Deze is nor
maal bij de technische dienst van de gemeente Maasmechelen 
te bekomen. 

Met de meeste hoogachting, 

voor Prof. Dr. W. DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
Wetenschappelijk medewerker. 



Kenmerk : 3234 
EVD/GV 

Geachte Meester, 

BIJLAGE 42 

Meester j. SMEETS 

Weg naar ~ 19, bus 15 

3600 GENK 

10 juli 1987. 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek voor Rechtbank van Koop
hendel te Tongeren - zaak AR 87/lcH/16, zaak 
AR 87/kH/21, zaak AR 87/kH/27 

In overeenstemming met de afspraken had Ik zo spoedig 
mogelijk een vergadering gepland met alle partijen, welke 
zou doorgaan op 28 juli 1987 te Gent, 

Daar echter meerdere betrokkenen mij hebben laten weten 
wegens verlof in juli en augustus niet aanwezig te kunnen 
zijn, heb ik beslist deze vergadering te verplaatsen naar 24 
september 1987 te 14 uur. Uiteraard zal het neerleggen van 
het eindverslag met minstens eenzelfde termijn worden ver
daagd, 

BovendJen hebben meerdere partijen mij gevraagd om 
deze vergadering nJe t in Gent te laten plaatsvinden, zodat 
deze, in samenspraak met advokaat j. WIRIX, in het gemeente
huls van Maasmeche len zal doorgaan. 

Tot slot wens ik u mee te delen dat ik u vanaf heden, 
in overeenstemming met uw brief van 7.7.1987, alle informatie 
die ik zou rondzenden met betrekking tot deze zaken, zal 
overmaken. Wat de informerlng van de technische r aadgever 
van Assubel betreft, het expertisebureau PEETERI/lANS & 
Co, zou ik evenwel willen verzoeken dat u daar eventueel 
voor zorgt, daar dit bureau bij de vorige vergadering niet 
aanwezig was en de andere betrokken partijen hier niet van 
op de hoogte zijn. 

l·Aet de meeste hoogachting, 

voor Prof. Dr. W. DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
WetenschappeliJk medewerker. 



K•nmerk : 3234 
EVD/GV 

Meester j. V/IRIX 

Matemuswal 7 

3700 TONGEREN 

10 juli 1987. 

Geachte Meester, 

Onderwerp Deskundigenonderzoek voor Rechtbank van Koop
handel te Tongeren - zaak AR 87/kH/16, zaak 
AR 87/kH/21, zaak AR 87/kH/27 

In overeenstemming met de afspraken had ik zo !poedig 
mogelijk een vergadering gepland met alle partijen, welke 
zou doorgaan op 28 Juli 1987 te Gent. 

Daar echter meerdere betrokkenen mij hebben laten weten 
\Vegens verlof In jull en augustus niet aanwezig te kunnen 
zijn, heb ik beslist deze vergadering te verplaatsen naar 24 
september 1987 te 14 uur. Uiteraard zal het neerleggen van 
het eindverslag met mlnstens eenzelfde termijn worden ver
daagd. 

Bovendien hebben meerdere portijen mij gevraagd om 
deze vergadering niet In Gent te laten plaatsvinden, zodat 
deze In het gemeentehuls van Maasmechelen zal doorgaan. 

Met de meeste hoogachting, 

voor Prof. Dr. W. DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
Wetenschappelijk medewerker. 

BIJLAGE 43 



Kenr.1erk : 3234 
EVD/GV 

Geachte Heer, 

TIESTERS, BOUTSEN, HAMAEL, 
KAULILEE-BELGIUM, NMDW 

10 Juli 1987. 

BIJLAGE 44 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek voor Rechtbank van Koo~ 
handel te Tongeren - zaak AR 87/kH/16, zaak 
AR 87/kH/21, zaak AR 87/kH/27 

In overeenste:rnmlng met de r.fspraken hnd Ik zo spoedig 
mogelijk een vergadering gepland met alle partijen, welke 
zou doorgaan op 28 juli 1987 te Gent. 

Daar echter meerdere betrokkenen mij hebben laten weten 
wegens verlof In Juli en augustus niet aanwezig te kunnen 
zijn, heb ik beslist deze verr,aderlng te verplaatsen naar 24 
september 1987 te 14 uur. Uiteraard zal het neerleggen van 
het eindverslag met mlnstens eenzelfde termijn worden ver
daagd. 

Bovendien hebben meerdere partijen mij gevraagd om 
deze vergadering niet in Gent te laten plaatsvinden, zodat 
deze, In samenspraak met advokaat j. WIRIX, in het gemeente
huls van Maasmechelen zal doorgaan. 

met de meeste hoogachting. 

voor Prof. Dr. W. DE BREUCK 

E. VAN DYCK 
WetenschappeliJk medewerker. 
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I 

I Emiel SMETS Jules WIRIX 
ADVOKATEN 

Johan SMETS 

TEL. 012-23.24.18 

PCR 000-1140033-89 
CERA 735-3391892-81 
KB 453-8135311-11 

3700 TONGEREN, 
MATERNUSWAL 7 

14.09.1987 

PR. KAS 630-2200045-47 
BAC 784-5205619-43 
BAC 799-5690201-86 

Professor dokter W. DE BREUCK 

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

L 

N.M.D.W./TIESTERS JW/DM 

3218 EVG/GV 

Geachte Heer Deskundige, 

9000 GENT 

INGEKOMEN: 1...~ .. .{). .. 9 .. 8·-1-········ 
TER KENNISGEVING : .................... ..... . 

TER BEHANDEUNG : .......................... . 

LilTGEVOERD: 

In bijlage vindt U 2 documenten dragende de hoofding 

"Sanering Noodzakelijk" en "Verontreiniging grondwater 

in het waterwinningsgebied Eisden-Leut- Meeswijk". 

Daarbij voegen wij ook een kaart. 

Ik zou U dank weten met deze documenten rekening 

te willen houden met het verder afwerken van uw deskundig 

onderzoek. 

Doorslag van beide documenten maak ik over aan de raads

lieden van de tegenpartij. 

Met de meeste hoogachting, 

J. Wirix 

RAADPLEGINGEN NA AFSPRAAK 
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Ref. 033/PDS/MT Brussel, 22 juni 1987 

Bijlage : Kaart 

Verontreiniging grondwater in het waterwinningsgebied 

Eisden - Leut - Meeswijk 

In het waterwinningsgebied van Eisden-Leut-Meeswijk, zoals afgebakend op 
het gewestplan "Limburgs Maasland"kan het stookolieincident een dubbel 
gevolg hebben : 

1. een verontreiniging van de waterwinning Eisden (40.000 m3 /dag) en/ 
of Meeswijk (1e fase, 25.000 m3 /dag, in uitvoering) 

2. het ongeschikt maken van dit gebied (cfr. gewestplan) voor de uit
breiding van de winningscapaciteit, zoals voorzien in de richtnota 
"Drinkwatervoorziening in Vlaanderen" (Gemeenschapsminister Lenssens). 

De waterwinning van Eisden is "ONVERVANGBAAR". De winning van Eisden voor
ziet éénderde van de provincie Limburg van drinkwater. Bij het uitvallen 
van die winning is geen directe aanvoer en aankoop van drinkwater van 
elders mogelijk : er is geen andere dadelijk beschikbare produktiemogelijk

heid en er bestaat geen toevoerleiding. 

Gedurende minimaal 3 jaar zal éénderde van de provincie zonder water zitten, 

meer bepaald de zone Maasmechelen-Houthalen-Koersel-Kwaadmechelen, Meeuwen, 
Maaseik-Kinrooi, Lanaken (deel) en Genk (deel). 

Dit uitvallen heeft niet alleen een weerslag op de drinkwatervoorziening maar 
ook op de economische aktiviteit van de regio. In geval de waterwinning van 

Eisden niet verder gebruikt kan worden of grotendeels uitvalt zou de water
winning Bichterweerd (Dilsen) moeten uitgebouwd worden, voorzover de bestaande 

grindexploitatie dit niet belet. ~&L 

-aankoop terreinen, 20 ha aan (1.000.000 fr/p0 
-uitbouw en uitrusting puttenbatterij, 20 putten aan 

2.000.000. fr/put 
- hoogspanningscabine 
-aanleg laagdrukleiding waterwinninqsgebied, 2 km aan 8000 fr/m 

- toevoerleiding, 9 km aan 10.000 fr/m 

20.000.000 

40.000.0.00 

2.000.000 

16.ocr..oro 
90.000.0CC 

168.000·.000 

Deze raming is opgemaakt tegen huidige prijzen en in de veronderstelling dat de 

waterbehandeling gebeurt in het oude behandelingsgebouw van Eisden zodat 

geen nieuwe gebouwen dienen opgericht. 
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Ref. 033/PDS/I~T Brussel~ 22 juni 1987 

" Sanering NOODZAKELIJK " 

Het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer (art.5) bepaalt dat de exploitant van de water
winning belast is met de bescherming van het grondwater in de 
waterwingebieden en beschermingszones. 

In bijlage bevindt zich het voorstel tot afbakening van de bescher
mingszone III, met een maximum van 2.000 m, waarvoor op 27 februari 
1987 een principiëel akkoord is bekomen van de Administratie van 
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. 

Koolwaterstoffenlozingen moeten in deze zone (WETTELIJK), en zonodig 
ook buiten de 2.000 m (NOODZAKELIJK), indien de lozing zich in het 
voedingsgebied van een waterwinning voordoet, opgeruimd worden. sl~ 

incident draagt bij tot het verhogen van de verontreinigingsgraad 
zodat uiteindelijk de drinkwaternorm overschreden wordt. Daarenboven 
belet zij de verdere uitbouw van de productiecapaciteit in het grote 
waterwinningsgebied van Maasmechelen-Eisden-Leut-Meeswijk zoals voor
zien in de ministriële richtnota "Drinkwaterbeleid in Vlaanderen". 



Emiel SMETS 

TEL. 012-23.24.18 

PCR 000-1140033-89 
CERA 735-3391892-81 
KB 453-8135311-11 
PR. KAS 630-2200045-47 
BAC 784-5205619-43 
BAC 799-5690201-86 
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Jules WIRIX 
ADVOKATEN 

Johan SMETS 

L 

Geachte Heer Deskundige, 

Uw ref.: 3218 EVG/GV 

3700 TONGEREN, 2 5 • 9 • 19 8 7 • 
MATERNUSWAL 7 

Professor W. DE BREUCK 

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT. 

INGEKOMEN :2 .. 9··-6···9··6··-] .......... . 
TER KENNISGEVING : ..................... .. .. . 

TER GEHANDELING: ...................... .' .. .. 

l:!TCEVO:::RD : 

0. ref.: N.M.D.W. / TIESTERS JW/AF. 

Naar aanleiding van de vergadering van 24.9.87 en meer 

bepaald het feit dat andere verontreinigingen een cumulerend 

effekt kunnen hebben, ben ik zo vrij U hierbij tabel te la

ten geworden van mazoutverontreiniging die zich voordoet in 

de Schietskuil - Maaslandshuis, meer bepaald bij de genaamde 

Janssens en Falco. 

Bij Janssens gaat het om een lek van + 3.000 liter en 

bij Falco om een lek van + 5.000 liter. 

Kopij van dit schrijven maak ik over aan de respek -

tievelijke raadslieden die in deze zaak betrokken zijn. 

Wellicht ware het nuttig deze gegevens reeds aan te 

stippen bij de redaktie van Uw deskundig verslag. 

Met de meeste hoogachting, 

J.Wirix. RAADPLEGINGEN NA AFSPRAAK 





Kenmerk :: 3290 
WDB/GV 

Geachte Meester, 

Meester J. WIRIX 

Matemuswal 7 

3700 TONGEREN 

Onderwerp : zaak NMW /TIESTERS JW /DM 
provisie deskundigenonderzoek 

BIJLAGE 47 

28 september 1987. 

In aansluiting met de beslissing van de vergadering van 24 sep
tember 1'987 te lv1aasmechelen ben lk zo vrij u te verzoeken een voor
schot van VIJFHONDERDDUIZEND FRANK (500.000,-) te w1llen storten 
op rekening nr. 550-2748412-07 van het Unlversiteitsvermogen RUG, 
Slnt-Pietersnleuwstraat 25, 9000 GENT met de vermelding 51.AW03.85 
- Hydrogeologie. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 



Tr/12112C9 
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vincotte \ 
1 INGEKOMEN : .. .1 .. 0 .. 8. .. 1 ....... 

Londenstraat 45 I 8·2000 Antwerpen G 
Telefoon (03) 231 36 45 1 Fax (03) 225 2 é~R KENNISGEVIN : ......................... . 

·. 
. / 
\ .i~ 

---------------t7 i i3EHANDEUNG: - ....................... .. 

L. '((~ EVOERD: 

Labo voor toegepaste geologie 
en hydrogeologie 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

T.a.v. Prof. Dr. W. De Breuck 

Antwerpen, 30 september 1987. 

0. Ref.: D 08988 I I TTTT. 

Betreft : Expertise stookolietank TiestersEisden -Maasmechelen. 

Geachte Heer. 

In ons verslag van 15 juni 1987 met bovenvermeld kenmerk, sloop door 
onachtzaamheid een fout in punt 4.3. opmerking. 

De NBN 103-001 uitg. dec. 1975 beveelt immers een plaatdikte aan van 5 mm 
voor diameters van 1501 tot 2500 mm en niet 4 mm zoals vermeld. 

U gelieve ons te verontschuldigen voor deze missing en dit schrijven te 
beschouwen als toevoeging aan ons rapport. 

HjÇJachtend. 

/L._.o \- ..____, 
-~ 

... taut. 
Gewesthoofd N.O.O. 
Vinçotte Noord. 

Vereniging Vinçotte vzw 1 BTW 402.984.520 

,/ 



Kenmerk : 3298 
EVD/GV 

Geachte Heer, 
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N.M.W., Trlerstraat 21, 1040 BRUSSEL 
De heam TIESTERS, Rtjskweg 17:YJ 3630 EISDEN 
De beer M. BOlTI'SEN, Rijksweg 686, 3650 DILSEN 
DE heer P. HAMAEL, Maastrichtersteenweg 3, 3680 MAASEIK 
N. V. A.J.K.-KAULILLE-BELGIUM, Kettingbrugweg 38, 

3598 BOCHOLT 

2 oktober 1987. 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek voor de Rechtbank van Koophan
del te Tongeren 
Zaken AR 87/KH/16, AR 87/KH/21, AR 87/KH/27 

Hierbij heb ik de eer u in bijlage het verslag van de vergade
ring van 24.9.87 te Maasmechelen toe te sturen. 

Zoals afgesproken op de vergadering zal de tank op het pand 
TIESTERS worden uitgegraven en uitwendig worden onderzocht. Dit 
zal plaatsvinden vanaf donderdag 8.9.87. 

Op 8.9.87 vanaf Bh zal een door ons gekontakteerde aannemer 
de tank voor meer dan de helft vrijmaken en op 9.9.87 zal hij verder 
worden uitgegraven en opgehaald. Daarna zal hij vanaf lOh door 
Vinçotte worden onderzocht. Dit alles zal steeds gebeuren in mijn 
aanwezigheid of van êên van mijn medewerkers. 

Nadien zal de gegraven put worden opgevuld en zal de tank 
worden getransporteerd naar AJK-Kaulille waar de tank tot het einde 
van de gerechtszaak dient te worden opgeslagen. Indien er tegen 
dit laatste bezwaren zijn, dient u oris dit v66r 8.9.87 telefonisch 
te melden en per aangetekend schrijven te bevestigen. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 

Bijlage verslag vergadering 



Kenmerk : 3298 
EVD/GV 
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Meester J. SMEETS, Weg naar As 19, bus 15, 3600 GENK 
Meester B. BEKKERS, Eisdenweg 65, 3640 MAASMECHELEN 
Meester J. WRIX. Matemuswal 7, 3700 TONGEREN 
Meester BUDE, Hoogbaan 50, 3650 DILSEN 
Meester LENAERTS, Prinsenhoflaan 4, 3680 MAASEIK 
Meester J. DRIESSEN, Dorpstraat 108, 3668 AS 

2 oktober 1987. 

Geachte Meester, 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek voor de Rechtbank van Koophan
del te Tongeren 
Zaken AR 87/KH/16, AR 87/KH/21, AR 87/KH/27 

Hierbij heb ik de eer u in bijlage het verslag van de vergade
ring van 24.9.87 te Maasmechelen toe te sturen. 

Zoals afgesproken op de vergadering zal de tank op het pand 
TIESTERS worden uitgegraven en uitwendig worden onderzocht. Dit 
zal plaatsvinden vanaf donderdag 8.9.87. 

' • 
Op 8.9.87 vanaf Bh zal een door ons gekontakteerde aannemer 

de tank voor meer dan de helft vrijmaken en op 9.9.87 zal hij verder 
worden uitgegraven en opgehaald. Daarna zal hij vanaf lOh door 
Vinçotte worden onderzocht. Dit alles zal steeds gebeuren in mijn 
aanwezigheid of van êên van mijn medewerkers. 

Nadien zal de gegraven put worden opgevuld en zal de tank 
worden getransporteerd naar AJK-Kaulille waar de tank tot het einde 
van de gerechtszaak dient te worden opgeslagen. Indien er tegen 
dit laatste bezwaren zijn, dient u ons dit v66r 8.9.87 telefonisch 
te melden en per aangetekend schrijven te bevestigen. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 

Bijlage verslag vergadering 



BIJLAGE 50 
BART BEKKERS 

ADVOKAAT 

3640 MAASMECHELEN, 4 november 1987 
TEL. 0111763989 ~ISCENWEG 65 

BANKREK : 630 · 2200416·30 

800·2071598-47 Prof. Dr. DE BREUCK 

U/REF. : 

0/REF,: 

INGEKOMEN Û ........ ~ .... l-.8 .. .7 ......... .. 
TER KENNISGEVING : .................. .. .. .. .. 

TER ' :::;~t.NDELING: ................. ......... . 

U :~ C .: '; \:,~F:D: 
••••• • •• ••• •• ••• •••• •••• oouo•••• •••• • 

Waarde Heer Deskundige, 

Betreft uw ref.: 3111 EVD/GV 

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

m. ref.: TIESTERS t/ NMDW- e.a. 

Ik heb de eer U in bijlage een voorlopige schaderaming namens partij TIESTERS 
te doen geworden samen met de op dit ogenblik in mijn bezit zijnde bewijsstukken 

Anderzijds zend ik U in bijlage kopij van het schrijven dd. 23/10/jl. vanwege 
het College van Burgemeester en Schepenen van Maasmechelen. 

Uit voormeld schrijven meen ik zonder meer te mogen afleiden dat in 1979 geen 
bijzondere gemeentelijke vergunning nodig was ten einde in Maas1nechelen onder
gronds een olietank te plaatsen. 

Doorslag van huidig schrijven en van de schadebegroting, alsmede kopij van de 
bewijsstukken en van het schrijven dd. 23/10/jl. vanwege het College van Burge
meester en Schepenen van Maasmechelen zend ik aan mijn achtbare tegenstrevers. 

Met bijzondere hoogachting, 

SPREEKUREN: MAANDAG, CINSCAG, OONDEACAG VAN 17 U TOT 19 U. ZATERDAG TUSSEN 10 EN tz U OF OP AFSPRAAK , 



( 
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VOORLOPIGE SCHADEBEGROTING 

Onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis laat partij 
TIESTERS thans volgende voorlopige schadebegroting geworden: 

- defekte tank: gesteld dat de gemiddelde levensduur van 
een olietank 50 jaar bedraagt, dient deze 
post begroot op: 26.000 fr.(nieuwwaarde) -
(26.000 fr. x 8) = 

50 

- genctsderving uitgaven werkzaamheden voor het plaatsen van 
de defekte tank: 

de werkzaamheden voor het plaatsen van de thans defekte tank 
beliepen destijds 52.500 fr. - 26.000 fr. = 26.500 fr. 

Gesteld dat de gemiddelde levensduur der installatie 50 jaar 
bedraagt, dan had partij TIESTERS gedurende 50 jaar het genot 
dienen te hebben van de uitgave t.b.v. 26.500 fr. Thans was 
dit slechts 8 jaar. 

21.840 fr. 

Ingevolge hiervan dient voor deze post de schade begroot als volgt: 
26.500 fr. - (26.500 fr. x 8 ) = 22.260 fr. 

50 

leveren en plaatsen van nieuwe olietank met bijhorigheden 

- onbeschikbaarheid van de parking, geluidshinder, ontnemen 
van het zich op het handelspand TIESTERS en de kommerciële 
weerslag van deze elementen op de handelsaktiviteiten : 
terzake wordt een forfaitair bedrag t.b.v. 3.000 fr.per dag 
in rekening gebracht. 
Tot 10 november 1987 dient de voorlopige schadebegroting voor 
deze post als volgt berekend: 

vanaf 10/2/87 tot 10/11/87 = 273 dagen x 3.000 fr. = 

- verzakking stoep: ingevolge het uitgraven van de defekte 
olietank is nagenoeg de helft van de stoep voor het pand 
TIESTERS weggezakt. 
Voor deze post wordt hic et nunc voorbehoud gemaakt 

- toekomstige verzakkingen parking 

36.020 fr. 

819.000 fr. 

voorbehoud 

voorbehoud 

voorlopig totaal: 979.120 fr. 
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PROVINCIE LIMBURG 

ARRONDISSEMENT TONGEREN 3130 MAASMECHELEN iJ · I 0 · r; · 
TEL. 011/71 11111 GEMEENTEBESTUUR 

MAASMECHELEN 

Dhr. B. BEKKERS 
Advokaat 
Eisdenweg 65 

3640 MAASMECHELEN 

AFD.: T.D. 

NR. U/Ref.: U'W brief dd. 13.10.87 

Betreft : ~TIESTERS/NMDW e.a. 

. .... 

Heer Advokaat, 

Het vergunningsregime van de als gevaarlijk, hinderlijk of 
ongezond gerangschikte bedrijven en installaties 'Wordt geregeld door het 
Besluit van de Regent van 11.02.1946 houdende goedkeuring van de titels 
I en 11 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, ge'Wijzigd 
bij de navolgende regents- en koninklijke besluiten. 

In hoofdstuk II van Titel I "'ordt de lijst der inrichtingen 
gegeven : nr. 24 7 hiervan bepaalt de vergtal11ingsplicht van de opslagplaatsen 
van ontvlambare vloeistoffen: hierin 'Wordt o.m. gezegd: 

Ontvlambare vloeistoffen waarvan het ontvlammingsptUit hoger is dan 50° 
maar de 100° C niet overtreft namelijk : opslagplaatsen van 3.000 liter 
tot 5"0. 000 liter = ~e klasse-inrichting. (zie ook bijlage). 

Uiteraard is deze tekst in de loop van de tijd ge'Wijzigd 
geworden. Concreet Janmen 'Wij stellen : 

naargeUmg grootte en inhoud van de tank kan een vergunning nodig ge
weest ('Wii vermoeden dat dit inderdaad het geval 'Was); 

- er 'Werd geen vergunning verleend; 
gezien er geen vergunning werd gevraagd noch verleend werd er geen 
"reglementaire c'Wijze 11 bep-aald. 

Of de plaatsing beantwoordt aan de toen geldende type-voorwaarden kan 
door ons niet beantwoord worden. 

Hoogachtend, 
J De Burgemeester, 

... 
;· 

·., 

.: 

. ,. 

. ' · ·\ . ~ 

. ··: .. 
I) 
.. 

• I .:~ 

: 'i 
.:-~ 
·., ·· 
. ·~ 

.1 

.. ;_ 

/~' 
'"'-;., 

I .·,~ 

~\ .... -: . ' 
. • I 

. ···:'"i 
~-· .. :~ 

.... 

-.ü.>..:.-~ __._,;__--------~-----------~----·~-------

· .. ) 
~\-1 

• ! .;!, 
• ' • • : t I 

··- -.. ----~-~l 



' I 

BIJLAG~ 50 ·1 
: ' '-1 i -. ~ .. ,l 

' " ~ ~ . ~ I '() ~ 

... ·. ~ . .. 
-.... ·:. .. 
VerWarmingscentrale 

I ' ... 

• 
.· ( ., ·~ ·' Genk, ....... ~ .... ~!: ...... f: ........... ~ ........ ~.. ........ . ·i 

/ - VANDEBQ:.~~ba::89: ;->~/ .. ·: __ ~- ~-~.;v ING. SBERICHT N!.e 12878 

3600 GENK- WATERSCHEl _ 
I . -Tj 

Tel. 011/381604 N~am. : '.:y ... ~ .... ~:.>.:f.c.Ü .. ~..... .............. ........... .. ......................... ...... ...... ... .·, 

': " <JV\1 Adier.' ~-liiL·'"'-4'-- - . _1_(.:3,_ ~- ·1 
~ I .......... ;..ff.. /, .. !i;·~.l~.lc.;:;.~ .. , ........................... ... : ....... -...... 'j 

Geleverd I Besteld I Benaming / _. I I ) ~ 
- · --- ....... :.: .. _/ ........ d ..... ..... ... .... :. ... d~ . .-.i.. ....... ~:.f/??.o..:e-................ ......... :.: .. .. ......... : . .-.... .-: .. .-..... : . ~ .: ... :.:.~ . .-.:.:~ .. ~ .. =~ ........ ~ .. ~: :: .. = ... : ~ .. ~ ., 

........ .L.I .... ,.d ............................ ~r..k..{(rJ.~:::Y-:.~ .. ........ 4?.2. .. ~.:.~ ....... : ....................................................... ...... .......................... ... .. .' ........... ...... ... ..d..!f::l ;] 
· ..... ... Lt.... .-:!........... . ............... (.in.1 .. l?. .. r5~z ......................................... : ...... .................................... I ... -................ ;· .. ~·· .... .. ... : ............. ~ .......... j~ .. $/j -1· :1 

.. r- . ::. =~~ 2J:=::: 1/:;IÎ:"~~E~-j;.:=~- >;;. 7;:;· ==ï~~fi.~~ -== = ' };,! -(j -~ . .. .. ..... ~ ........ ;~-~ .......... .... ~).~~ ..... =:~:.~.ta .. ~?::t .. , .... ~ .. ~~- .... ~ .. ... / .... ..... \ .... w. .... U..!y~- .. .......... ~~6~-~-:G .... \.\t:; .... e- . )~ 
' . _,i - " ;f~ <I C) - - - ••·· ·· .. L 'f ' t"'~- (f t .; 
· bi .t.:"""" . -a.C~ . ::",,:, ;· q:>l'Z .. -- . - . .. - :· .. '~ï:t: --r11::'io -' 
~ ... ':? ....... ... :.t. .. 6. ..................... 1:··~···· 1.2·· , ~· ;/>:!.QOLM>.. ........ tf?i ... l'....... .... ........................... "l") ...... ...... ...... : .... t .... -- ~l-·e. ' 

_, ......... i..I.Y.b. ).'.'(j,. . "....>....:::- .. - .. .. .. . . .. . . . ... . ;/() 0 . ',.tea. -. .• 

-~~{~: ~~: ·~_-:_ -~;;t~~~i~7i.-~ :~;,: :t-=' : : :~: -~ -~: ~: S.~ ' .•. ;·: 
,, , :f ( , .. 

; ........ _{ .... ~-·····" .............. Co.:<-::e.d.~ .. .... f· ·· .. ~ ........................................... ...... ...... : ................... / .... ..... ... ........................... x ] 'b" ... 1.. .. ~.~---· ';, _. 
;.. ..... .. ................. - -u~ f _ fa, <t, :? l'"""'j'~ .i:çáh ':fj:ro SY?'? . ·: 

:::~ .:~~ ~~~~ ~: : .: ;:f=~:_- ~Ic::z:~= : zx. ·: :.~~~z: .. : . . .. 

: : : : : . : :_ :. : . : :_ : - ~ :: :;: ~ : : : : : :: : J.Z~~'- -~ .. -'\ .. / 

til 
........ ~ ........... .................... ........... ............................................ : ......................................................... : .... .... -... -...................................... -..... ..... .... ... .................................. ~...... . t ! 

. .:•.:; : ···~ ··: ... :: .. ::: ..... · .. ~ ......... : .. : . .:. .... .. : .............. : .... : ... ... ~.~ ........... :1 .. .... : ... :::· .... ::.: .. .' .. : ... : .. ::-::.:.' ... : .. :: .... : .. : .. , .. : .... ...... .... l. ..... ~.~: .... :.: ...... : ... : .. :.: ... : .... ::.: ....... .... .' ...... :.~.::: : .. :· .... : .:~ ..... =~-=~ .::·:~~0~ 
, .. ,~•••~••• • • • ••••• '" ' '"'''''' '' ' ' ''' ,, ..,. ,,,,,,,~ ,,,,,,,.,,,,.oo o u o oooo ooooo ooooOOOOOOOOOOOOO OOO Oooo-oooooo oooooooooo oooooo•o oooo.oo ~OO • ••oooO•oo • • ••••-• •••• • •••••••• • ••• • • o ·o.,oo oo ooo o o o ooo o oo o o ooo oo oo.oooooo Ooo ooooo o o o o -o.oo oo oooo oo oO oo Oooo.oooooo oo oo••-' ••• • •o O o ' I: 

• ~ • f \ 

"' . 
:·:·· . 

. .. 
ooo.oo •oooooooo,. o oo oo • OOo·o...,o o oo.o ooo oooo o O•OO.._. O OOo o oo o .. oOo oOo o ooo oo ooooooooo o ooo o OOOOoooo o oo o oo o o oo oooo~oooo oo o ooooooooooooo ooooooooo o o o o ooooooooo.oOo O-Oo oo oo o ooo o ooooooooooooo oo o .. ••••o.o.oooo .. ooooo o ooo Ooo o o•o•• • O OOo o Oooooo•o oOo OOOOOOOOO OO O ooo ooooooooo o o ooooO Oo ooO,. • ~ 

:~ 
·' .. · ,., 

...................... .. .................. .................................. ï ......................................................... ............. .. ............................................................................................ ....................... ;.. : ~·: 

- . 
0 00000000000000 00 0 00 0 00000000,.,.,,..,,, -4000 00oO ooooooooo OOO o oou ooo oooooooo oOo Oo00000oOoooo oo o o oooooo•oooo oo ooooo•••-oo ••• •• oo••o•>oooo O O OOoOO '••••••ooo o o o~·ooo oOO ooo ooooooooooo oooooooo ... O-o OoOo ... oo ooo ooo Oo O" "' '' ' •o o ooooooo ooooOOoOOOOoOO O u OOooo-oo•ooo o oo o -o OoO OOOOO 

., "" o o ,..,.:/. o o o o •• o o <• ••oo o • oo oo o ooo o o> oo o o "' o o o "' o o o oo o o o o" • ••••• o o """ oo o o "' o • o o o o • • o oo • o 0o 0o o o o r o o , • _, •~ o o • ~• oo o o o o .... . , •• • • o o '"" ' • • · • • • • • • • • • o o oo-oo o0 o ' o ••••• • • oo oo • • o o oo o •·• • oo oo o o o • • oooooo ~o • "' o o o o o o o oooo • • • • • ooo oo o • o o 00 000"400 oo o o "'"""""'~" • • ·• o oo 

I .... ... ........................................................ ... ............... ..................................................... -._ ......... ... ....... .................... , ............ ........ .... .......................................... ............................ .. 
\, .. / 

ooo oooo oo Ooo oo Oooo o oo~oo o ooo ooo o oOOH ooooOo oo oo oootoOO ooooo o ooo oooooooOo o~· oooO ••o •oo oooooooooOooooo 0000 o~ oooo oooooooooooooo o -o ooooo o •• · O•oo-oooooooooooo•oooooo •••••••:~.~foo o-ooo oooooo oooo ooOO OOOOO o oo oooooooooo o oOo oo .. oooooo o o ooOooO ... ooooo oooooooo oO·H 

.. ~I 

.. 
··t .. 
l . ; 

.. . .. •• ..... . .. .. ..... .... •• •• • ••• .... ... . ............ ... ....... . . ...................... . ........ ...... ...... .... . . .. ............................. . ........... .... . .... .. . .. ............ .. ............ ....... ~-~.. . j • :: 

.... , . 1 ·.. . • • --~ .: ... ".,. .re .... * ..... -....-..-...,. ~ 

~~;.· 
~; 

.... -...... .. ....... .. • . ........ .... .. , u ... ~ . -~ ..... ............. . .. .... .. ........ ... . .. .. ..... .. ...... . , _, , . .. .... ..... ................ .... ......... . . ............................. .. . .... ........................ ........................ ......... ... .... . -... ................ .. .. • .. 4 .. · .. ::: · ... ~ 
.· .· :. : · .. : . ·~ 

.. ~ ~ ·:: · :: {:~ 
~- . .. ~· · ... ; ..:- lol" 

. . ;·. ·. 1:.1 
. • -· . . . • 7 .. ~: .... -~1:..;.~-'.;~;i 



I 
. · ' /' 

. I 

_jYerwarmir..gsce~trale 
jl p.v.b.a. 

_] 
f ]· vandebosch 

) 

) 

Maaseikerbaan 75 
3600 GENK-WATERSCHEI 

U./ret.: 

OJref.: 

Tel. 011-38.16.04 
G.B. 235-0216503-11 

B.B.L. 335-0042540-03 
H.R. Tongeren 43 .050 

B.T.W. 412 .736.681 
Registratie nr. 1 02511 

C.J • 

J:3lj LAGE 50 

Faktuur nr. 6 7 

Genk, 30/1/87 

;).t; FI ~-1!\ 'l'ILST;~;.;.'l 

3630 !tA:\SM:SCHI..:LE~:. 

L .J 

B.T.W. nr.: 
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.Ja SMEETS 
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T[R KENNISGEVING · ............ ............. . Weg neer As 19 bus 15 

Tel. 011 I 35 22 23 

Bank 630-2200150-55 
~-~ . . .-:HANDELING: ......................... . . 

l t •• : . ~".Jr'I'='P:D. 
• 

.. ' '-'-. \..~!.- : • • •• ••••• •••••••••• •••. •.••• •• • ••••• .• • 

Spreekuren : na afspraak ... . - ·- - .. -~-----~----' 

Prof. Dokter W. DE BREUCK 
Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 

Genk, 10 .11. 1987 

Waarde Heer Deskundige, 

betreft: A.J.K. / TIESTERS ASS 87/05 
Uw ref : 3298 EVD /GV 

GENT 

Uit Uw brief van 02.10.1987 vernam ik dat de tank bij het pand 
TIESTERS zou worden onderzocht op donderdag en vrijdag 8 en 
9 oktober 1987. 

Mag ik U verzoeken zo spoedig mogelijk een verslag van de be
vindingen van het onderzoek van de tank aan alle partijen over 
te willen maken ? 

Copie van deze brief stuur ik aan mijn achtbare tegenstrevers. 

groeten, 

BIJLAGE 51 



Emiel SMETS 

TEL. 012-23.24.18 

PCR 000-1140033-89 
CERA 735-3391892-81 
KB 453-8135311-11 
PR. KAS 630-2200045-47 
BAC 784-5205619-43 
BAC 799-5690201-86 

Jules WIRIX 
ADVOKATEN 
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Johan SMETS 

L 

3700 TONGEREN, 2 5 • 11 . 19 8 7 . 
MATERNUSWAL 7 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT. 

INGEKOMEN : .......... 1..-4-8··]·· .. ······ 
TER KENNISGEVING : ......................... . 

I ·-:--··· ·-·~HANDELING: .......................... . 

~Uil (:ïE:vOEAD : .................................... .. 

Geachte Heer Deskundige, 

Uw ref.: 3298 EVD/GV 

0. ref.: WATERLEIDINGEN/TIESTERS JW/AF. 

In bijlage vindt U kopij van stukken waaruit blijkt 

welke de voorlopige onkostennota is van de V.M.W. voor 

de periode februari september 1987, evenals een raming 

voor verdere sanering over een periode van 3 jaar. 

U zult met deze gegevens wel rekening willen houden 

bij de redaktie van Uw verslag. 

Kopij van deze stukken maak ik over aan de raads -

lieden van tegenpartijen. 

de meeste hoogachting, 

J.Wirix. 

RAADPLEGINGEN NA AFSPRAAK 
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BIJLAGE A. 

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING 

Zaak TIESTERS Uitgaven voor de periode februari-september 1987. 
============= ;c:============================================= 

1. Uurloon A. PAN\S (periode februari-september) 
2. Uurlonen hoofdbestuur (periode februari september) 
3. Installatie en sanering (leveringen en werken 

door derden) 

- het boren van peilputten (Smet) 
-de huur van een pomp (19.2-24.03) (Serveco) 
- de huur van een compre~sor + leveren mazout 

en olie 10.2-4.7.87 (Bemong) 
-huur van een compressor van 4.7. t/m 4.9.87 

(Bemong) 
-levering oliepasta (Vecom) 

leverind oliepasta (Purol) 
- Ro-test sp~ay 20 stuks (Lambrechts) 
-Reservoir 100 1 I deksel (Lambrechts) 
- Magazijn N.M.W. (verl. ring messing) 

*exclusief B.T.W. 

405.120,- * 
27.300,- * 

100.000,- * 

40.000,- * 
2.712,- * 

197,- * 
1 . 640 '- * 
3.568,- * 

283,- * 

1.280.200,-



REKENING 
FACTURE 

Te vermelden bij betaling 
A rappeler lors du paiement 

BANKEN 
BANOUES 
PRK 000-0692726-49 
KB 419-4026611 -72 
GBM 230-0175146-81 
BBL 320-0635656-85 
Paribas 550-4031300-70 

N.M.W.L. 
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Smet-DB N.v. 1 s.A. 

Stenehel 30 
2480 Dessel Belgium 

Tel. (014) 37 76 56 (5 1.) 
Tèlex : 71.023 Smetdb-8 
Telegr., Smetboringen Dessel 
H.R./A.C. Turnhout 42.252 
BTW/TVA 416.687.947 
Registratie : 02.02.13 

Trierstraat 21 ; ' ( 

Form 2007 N.F. ~ •/ • 

No rek.lfact. No klant/elient ~, .. . "' ; ' tJ(s 1040 BRUSSEL 

datum vervaldag 
31/3/87 

OR,DER Nr. 
échéance No D'ORDRE date 23/2/87 

Betreft: Produktiedienst Limburg 
--------- Maasmechelen - slaan van peilputten 

TISTERS - Lozing stookolie 

Uw ref TD/06/HM/CD-314 \ 

1° boring 
Volgende boringen 13 stuks à 

BTW te voldoen door medekontraktant KB 1 art 17 b i 

Opgemaakt in 6 exemplaren en waar en echt verklaar 
voor de som van vierhonderd en vijfduizend honderd 
twintig Fr. 

c)o t?~-- - z~; ~~ 
,il-o"t - !1 

7.1048 

26.560 
59.840Fr 

345.280Fr 

405.120Fr 

De bet a lang Zdl gesch.eden In w~tlclljl< g~nobare llclgischo munt ten zetel van d•l vennootschop SMET-OB NV. kontant biJ ontvangst der rekening, tenziJ spe
clale overeenkomst. Do niet betaalde tactu•en goven vanal do vervaldag en zond~r In gebrckastellln(l recht op tB 'lo Introst per jaar . Ingeval van niet betal111g 
binnen de termiJn die vcrstriJkt echt dagen na e~n aanmaning tot betaling is de koper gehoudtln , bil tuepao31ng van art . !139 un 1147 van het BWB een •chade
vargoeding te betalen. convomlonael en lorlaltsir vostgosteld op 20 % ""n het onbotnold gebleven bedrag , Voor lacturstle mlnder dan 1000 BF . wurdt 300 BF 
&dminl~tratlekostcn eangorokond. Ingavat van g~schd zullen allaen de rechtbanken vnn het arrondissement Turnhout bevoogd zl)n. 
Le payement •• !era en espèces ayant cours 16gal en Belglque au slbge soclal de la SA SMET-DB, au complant. à la réceptlon do la tacture soul convention 
1110 r"ot.Cifll~t lr.t:'P f;.wturP- f1tlll pavP.c :. l'~r_hpanrP. nortt'r~ rl~ PIP in f1rol1 et <l\:lrl"1 f"'IIC:IH10 rni~P. P.n rlP.m~ll'fl on lnt~rêt o" 18 o·" Fn I"':"'~ rif'" "(\ .... nf11• ,...~.pr-1 r1·u-C' ,.., 
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----------- (2;)\ INTERVENTION D'URGENCE 
\(31 041/412799- 041/420073 

N.M.B.W. 

SERVECOs.A. Trierstraat 21 

1040 BRUXELLE 

>lEGE : JEMEPPE 

L 

\ ., : 
r \ \. \ 1.. ......... 

lrÎIIITolo >' !)\. ; \ 

~ \ .. \~ .. ! .......... "'' _ ........... :i . ' I \! \ ·I. L __] 
llall'll _.,.. . . 1- -

FACTURE No 8704/7102 LE 17 avri1 1987 

Location d'une pompe. 

24 jours à 800 francs 
du 19.02.87 au 24.03.87 

+ f1exib1e, aspiration avec raccord et crepine 
manquant - 8.100,-

montant imposable 

tva 19~~ ' 

. 
montant total 

soit trente deux mille guatre cent quatre vingt sept 
francs 

tva : 202.969.629 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 30 JOURS DATE DE FACTURE 

Su~ge social : 
Zone industrielle 3" rue 
6040 JUMET 
Tél. : 071/34.01.75 

Aue du Séminaire 8 
5000 NAMUA 
Tél.: 081123.13.98 

Aue du Gosson, 95 
4220 JEMEPPE 
Tél. 041/31.31.75 
TéleK 42.355 

TOT AL 

G.O. 40 · Hasselt 
Berekenen/ nagezien 

op ... .......... 'f?..(:f . ... ~'l.'f. ............. . 
~~~. 4 
1,/""~ 7 

27.300 francs 

5.187 francs 

32.487 francs 

T .V.A. 419.543.311 
A.C. Charleroi: 151.298 
S.G.B. 240-0214036-56 
N° Enreq, 419.543.31 1·082801 
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BEMDNG 

aannemer 

wa1erlefdrngs-grondwerken 

steenkuilstraat 3 

3630 maasmeehelen 

N.V. 

Vlaamse .Haatsch. Voor 
Nat. Maatschappi1 der 

Runx:~rst~cinwe~6 
35 0~--·j HAS ~Lf: 

,/ 

BIJLAGE 52 
tal. (011}76 42 68 
h.r. longeren 46 477 
kredleUlank 454-6063871-82 
a.s.l.k, 001~~63 
g..b. ~71300-t7 
p.c. ü00-0184486-89 
btw 415.763.576. 
reglstratjeor, 100512 

Watervoorziening 
Waterleidingen 

maasmechelen, 8.7.87 faktuur nr. 53 btw nr. 

Tiestars 

Verontreiniging stookolie Eisàen Haasmechelen 

Huren van compressor + Leveren mazout + olie 

van 10.2.87 t/M 4.7.87\ 

• 5 maanden 

BTW 19 % 

Totaal 

totaal belaalbaar kontant 

algemene verkoopsvoorwaarden : zie omzljde 

\ 

I 

\ 
\ ~· · , __ .,_ ... 

20000 

--·· ---- ~· . 

... 
i' 

1 00. 000 

19.00Q .. 

119.000 F. 
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BEMDNG N.V. 
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tel. (011} 76 42 68 
h.r.longeren 46 477 
kredietbank 454-6063671-82 
a.s.t.k. 001~ 
g.b.23~1~17 
p.c. OQ0-0184481HW 
btw 415.763.576 
registratienr. 100512 

aannemer 
waterleldlng~rondwerken Vlaamse Maatschappij voor 

Katervoorziening 

steenkuilstraat 3 
Runxtersteenweg 196 

3630 maasmeehelen 3500 HASSELT 

maasmechelen, 21.9.87 laktuur nr. Ó 0 btw nr. 

Verontreiniging stookolie Eisden Haasmechelen 
.. 

Huren van compressor 

van 4.7. T/M 4.6. 

+ van 4.8. T/M 4.9.87 

BTW 19 % . 

Totaal : 

algemene verkoopsvoorwaarden : zio omzijde 

= 2 maanden x20000 

) i 
/ 

-- ~ 1 . 

-· . - ... - . 

40.000 

7.600 

--------- ... 
47.600 F. 



kontichsestwg, 65/1 - 2630 aartsetaar 

chemische produ~ trn. reinigingen en service, 
voor scheepvaart en industrie 

Iele• J 111// 1 fax 03 1 4~7 bO 10 
rcg.nr. 020091 

produits chimiques, ncttovagcs et service 
pour la marine et !'industrie 

·.:,.', 1 i ::J, ,,._;. ::: · .. ~,. :, : ;r.·: !· ·:,r ., ... 1 . J .or:::F· !,..;,.:.~ .... 

t'l·· :·:I i: :! ·' t :l 1.:: _:,!: ~ \ 

: : ': ~I ' , , . ;' • 1 •, • •:' ' 1 ._ i 1' 

t ;,yrr::::;- !"' !J.Iï:l::·!, ;:;I ' I:::C::.i:(11 

1 q J!~:?-:Fr::'~::·,:--<:,-ï,:·, .. . (j 1i r· /'ï'.'üF 
· ... :··::: I· •·::· ' 1:· , ' .,., n ·· . :.:: >: ?>~· - ·? 

c/7 , 

I verzendingsnota ..._ 
note d'envoi ,.. 

code1 üO% 

;i• 3t9 
Jl1 
3r'"f 

code2 06 % 

· hr-rc aniwerpen 153.418 
btW·IV3 404.807.328 

kredietbank 414-904n51 ·15 
pcr-ccp 000-0123542-61 
cont . 590-5010213-9:1 
amro 639-0220320·97 

to v"'"'"lden biJ betaling 8Ub 
• ,_.., Ion du p81emen1 """ 

4Br00 
48,00 

. • ' 

J..OO 
J i 00 

. ~ 
.... ' · 

• ~- J -

,• ' l :: :: ... ~ . . : 

48 
40 

. .' 

,. 

,·~ \ I 

, ! • 

I uw bestelling .._ 
votre cammande ,.-

I ' ~ • . I' 

code3 i 9 '11 

· .. 
' ·' 

•' ·, 

lb"~b." I basis-base 

I 
basis-base 

btw.nr.-no .tva 

l '('O,OO 

1.13~0() 

diTt:venng~ädrc~ - ildrc~sc Je uvra•son T 

/'.!(lTJ 1" '·.J,~)f...E i·,,:-,r .• TE•::.::H f'.,i>!>J ... ' ~:q :-;.: :.• . . · 
rn~: I...E I IJ J HGF' : 
f~UNXTEF:~:nï::: Ei· t: •r-~(i 

betalingsvoorwaardcn -conditions de payement 

8160 
5424 

~ . ., 
. ;~ ~ ,.:-.;. 

: .. •.. 
":--' '• . ..... ._t ,; ' 

:1.9 
J.lï 

lev.dat .-date de I• 

I' • 
\.J \ 

8.160 
5.424 

13.584 

... 
~ . 

.~ ... : : 

F ~~ - K T U U F~ 

btw. tor.tva ~ 
tot.egalisat ... () 

16.165 



=AKTUUR 

Klantnummer 

2. 44 :2 

B.T.W. nr. 

202.969.6:29 

RODUf\T 

GASULII: - SI üüKOLIE 

MOTOROLIËN - VEnEN 

BENZINE - TEERPRODUKTEN 

TELEFOON: 01 1 /78 20 32 (2 L) 
P.C.R.: 000·0111441·85 
KREDIETBANK: 454·3017911·19 
GEN. BANKMIJ: 235-0019450-62 
B.B.L : 335·0086865·96 
H.R. TONGEREN : 37.679 
B.T.W. NR.: 401 .340.171 

Faktuurdatum Faktuurnummer 

24.06.87 2.0S·l. 

OMSCHRIJVHJG 

bDOO Ol. IE H~ LITERS 

CE:....lEVE f<OI'HANT TE BETr'\LEN 
E: !'-JF:; ·1809 

I I I I 

BIJLAGE 52 

PUROL B.V.B 

OUDE BAAN 1 00 3640 EISDEN - MAASMECHELE 

Opslagplaatsen: KANAAL EISDEN- MAASMECHELE 

NAT.MIJ.DER WATERLEIDINGEN 

RUNXTERSTEENWEG 208 

3500 HASSELT 

AANTAL EENHP. ~\ORT. EEDRAG 

197,480 "197 

I I I 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN · ZIE KEERZIJDE KONTANT BETMU 

'b lw 

Jederen 

:!nr~ btw 

~mML 

19~;'. 

I.T;· 

~~:. 7 

:? ::. .. :t 

Ondergetekende verklaart faktuur en de daarop vermelde goederen ontvangen te hebben, 
en de legenwaarde hiervan verachuldlgd te ziJn, 

TOTAAl 

·j 

TE BETALEN .--

Handtekening Klant. 
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Lombrechls (Ï) 
SANITAIR VERWARMING BUIZEN ~ 

INDUSTRIEEL KRAANWERK u 
SANITAIRE CHAUFFAGE TUBES 

ROBINETIERIE INOUSTAIELLE 

Taunuswog 8. 3600 GENK. Tel. 011/35.05.41 (6 L.) 
Telex 39411 Lamsan 
Stationsstr. 33-35, 3740 BILZEN • Tel. 011/41.25.84 
Kanaalweg, 3980 TESSENDERLO· Tel. 013166.16.27 N.M.D.W 

H.A./A.C. Tongeren 437.89- B.T.W.IT.V.A. 400.956.131 . 
r.:UNXTf:T.:STEENWEG 208 

G.B .M. 235-0102819-11 • P.C.R. 000-0120801-36 
8 .8 . 335-{)014083-64 · K.B. 452-7030851-14 

3500 HASSELT 

Lev.bon 61244 van 24.03.87 Dest.bon 161244 van 26.02.~7 Z2 A3 

990701-7 

1640 

1,00 ST RESEf~VOIK'\ lOOL+fiEI<SEI.. KUNST-· 
STOF ?ONDER GATFN 

1.640,00 

... , .. 

31.2 ].640 () 30.04. f:l7 

GOEDEREN WOROEN ENKEL TEAAUGGENOMEN ONDER VOORLEGGING FAKTUUR EN ONDER AnAEK 1/AN 10% 
LA .. AfiCH<VIOISE EST R[PRISE CONTRE FACTURE El AVEC REMIS( Dt:: 10% 

1 .. 640 1' 

Te betalen 

1.952 

1.0140/0679~ï 



_ombrechls ei) 
SANITAIR VERWARMING BUIZEN ~ 

INDUSTRIEEL KRAANWERK u 
SANITAIRE CHAUFFAGE TUBES 

ROBINETIERIE INDUSTRIELLE 

Taunusweg 8. 3600 GENK- Tel. 011/35.05.41 (6 L.) 
Telex 3941 1 Lamsan 
S1a1ionss1r. 33·35, 3740 BILZEN - Tel. 011/41 .25.84 
~anaalweg, 3960 TESSENDERLO- Tel. 013/66.16.27 

H.R./A.C. Tongeren 437.89- B.T.W.IT.V.A. 400.956.131 . 

G.B.M. 235-D102619·11 • P.C.R. OOO-D120801-36 
8 .6. 335-0014063-64- K.B . 452-7030851-14 

Btwnr: 402969672 

o-.TuM. 
o-.TE: 

BIJLAGE 52 

8.04.87 F A K T U U R 8349 ~ 

N.M.n.w 

RUNXTERSTEENWEG 208 

3~=iOO HAnSFLT 

Lev.bon é>~>03 van 3.04.87 Bc-·j:>t.bor. :1.624.1.9 van 3.03.87 · Z2 Al 

101070 .. -8 20,00 ST :L78t40 3.568 1~ 

35t.'!l} • 

1?62 ~ 6?-,.-Ce/r ~~ d~ 
(hry ;JN1o,W,en./ h~.,/ %~~ 7;kTS . 

Te betaler 

678 424(. 0 31. ()~=;. B7 4.24t 

GOEDEREN WORDEN ENKEL TERRUGGENOMEN ONDER VOORLEGGING FAKTUUR EN ONDER AFTREK VAN 10% 10140/08349 
LJ. MARCHANOISE EST REPRISE CONTRE FACTURE ET AIIEC REMIS[ OE 10•.;, - -
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BIJLAGE B. 

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING. 

;================~========================= 

Zaak Tiesters :l0 nog te verwachten kosten voor toezicht. 

=====<========= ======================================= 

- We veronderstellen nog een periode van 3 jaar 

570.851' 36 
8 x = 2.568.829 fr. 

- indexatie (geraamd,6 %) 154.130 fr. 

2.722.959 fr. 

Afgerond 2.750.000 fr. 
============== 

2° Kosten voor de huur van de 
compressor 20.000 fr/maand x 36 = 720.000 fr . . 

Totaal 3.470.000 fr. 
=============== 



Vltal VOS 
.Ja SMEETS 

ADVOKATEN 

Tel. 011 I 35 22 23 

Bank 630-2200150-55 

Spreekuren : na afspreek 

BijLAGE 53 

3600 GENK, 

Weg neer As 19 bus 15 

INGEKOMEN: 

TER KENNISGEVING : ................. ........ . 
Prof. Dr. W. DE BREUCK TER SEHANDEUNG: .......................... . 

I L:Ïi.: ::VOERD: .. ........ ... ........................ . 
~ --

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 
9000 GENT 

Genk, 30.11 .1987 

Waarde Heer Deskundige, 

betreft: A.J.K. / TIESTERS ASS 87/05 
Uw ref : DESKUNDIG ONDERZOEK RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TONGEREN 

3298 EVD/GV 

Naar aanleiding van het schrijven van mlJn confrater, Mr. BEKKERS, 
raadsman van partij TIESTERS, aan U gericht op 04.11.1987 ben ik 
toch zo vrij er Uw aandacht op te vestigen dat mijn confrater het 
schrijven van de Gemeente Maasmechelen van 23.10.1987 duidelijk 
verkeerd interpreteert: uit voormeld schrijven blijkt volgens mij 
zonder meer dat er wel een vergunning nodig was. 

Anderzijds ontvang ik afschrift van stukken die de raadsman van 
de Nationale Maatschappij der Waterleidingen op 25.11.1987 aan U 
heeft overgemaakt. 

Wat betreft de twee eerste posten op de uitgavenstaat voor de pe
riode februari-september 1987 meen ik toch dat gedetailleerd zou 
moeten worden opgegeven hoe de kwestieuze bedragen werden berekend. 

Copie van deze brief stuur ik aan al mijn tegenstrevers. 

Met waard -g~ 

I 
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SART BEKKERS 

ADVOKAAT 

TEL. 011176 39 89 

BIJLAGE 54 

3640 MAASMECHELEN, 7 december 1987 
EISOENWEG 65 

BANKREK : 630-2200416-30 

800-2071598-47 Prof. Dr. DE BREUCK 

U/REF.: 

0/REF, 

Waarde Heer Deskundige, 

Betreft uw ref.: 3111 EVD/GV 

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

INGEKOMEN : ~l.Ü. .. l -·2:··8· .. 7·· .. ····· 
TER !: !: >!~nSGEVING : ..................... ... .. 

TEr1 [~HANDELING : ................ ... ....... . 

UITGEVOERD : ................................ ..... . 

m. ref.: TIESTERS t/ NMDW- e.a. 

U zult het schrijven dd. 30/11/jl. vanwege Mr. SMEETS ontvangen hebben. 

Vanzelfsprekend kan ik mij met het standpunt van mijn achtbare tegenstrever 
niet akkoord verklaren, in de mate dat deze laatste stelt dat het schrijven dd. 
23/10/ j 1. vanwege het Maasmechels~ College van Burgemeester en Schepenen onjuist 
geïnterpreteerd zou zijn. 

Inderdaad werd ik verzocht U een exemplaar van de gemeentelijk~ plaatsingsver
gunning te doen geworden. 

Welnu , uit het schrijven dd. 23/10/jl. vanwege het College van Burgemeester en 
Schepenen wordt enkel verwezen naar het ARAB zonder dat er gespecifieerd wordt 
dat er in 1979 een bijzonder gemeentelijke vergunning nodig was ten einde in 
Maasmechelen ondergronds een olietank te plaatsen. 

Hoe het ook zij, naar mijn oordeel dient deze kwestie beslecht door de Rechtbank. 

Doorslag van huidig schrijven zend ik aan mijn achtbare tegenstreven. 

Met bijzondere hoogachting , 

Bart BEKKERS. 

I. 0 . 

(1 ~ r~;)l 
~,_). 

SPREEKUREN: MAANDAG , DINSDAG, DONDERDAG VAN 17 U TOT 19 U . ZATERDAG TUSSEN 10 EN 12 U OF OP A~SPRAAK . 



JOS DRIESSEN 
JOHNY DE RAEVE 
ADVOKATEN 

TEL. 011/65.70.07 
011/65 .81 .55 

TELEFAX 011/65.73.01 

DRIESSEN & DE RAEVE 
ADVOKA TENASSOCIATIE 

Aan Prof. V/. DE BREUCK 
Gerechtsdeskundige 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

DORPSSTRAAT 
3668 

108 
AS, 11 januari 1988 

U. REF. 

0. REF. 

3298 
EVD/GV 
AJK/BOUTSEN/TIESTERS/N.M.W. 
4802 

Mijnheer de Deskundige, 

BIJLAGE 55 

1\JGEKOMEN: .~1.,3. .. JAN, .. 1988 ............ .. 
I ER KENNISGEVING . . ...................... .. 

-~ .Jl BEhANDEUNG: ...... ft.D.6 .......... . 
j 

I L:: ·, GEVOERD. 
' ·••·••·•··········· ···· ··· ······ ·· ·· · 

< • •• -~--------.....J 

In opvolging van ons telefonisch onderhoud van enkele weken geleden vindt U 
in bijlage de verklaring die mijn cliënt mij bezorde. 

Absolute zekerheid is er dus niet in verband met de herkomst. In die zin dient 
er dan ook een voorbehoud geformuleerd. 

Ik hield eraan U dit mede te delen. 

SPREEKUREN: LIEFST OP AFSPRAAK OFWEL MAANDAG TOT VRIJDAG 16-18 UUR, ZATERDAG 11-12 UUR. 
MTER. DRlESSEN: BBL 335-0461112-20 I KB 457-9051131 -67 I GK 061-8093600-94 I PK 630-2200203-11 

MTER. DE RAEVE: NMKN 1~1-0555377-01 I KB ~54-7076711-48 I CERA 735-1480623-03 I PK 630-2200586-06 
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>"• _; f: t: '·' F. c I G 1 L' 1-1 

Kf!tll nç;brug...,·t,;og 38 
3S99 BOCHOL T _(~:_ AULlLLEl . __ 

b ~ r)t.. \'.'oord op 

no;)maal.;.; ~r;t. c3c: 
OvCl\)<'~ r\.:t.JJ rr1 nlP.r) 

9emaa'k.t. 

Hec~"L2r t>l(ffiSSEN 
Dct)::sslr a=>.'.: l 08 

3668 AS 

V c:ni:ilJ f~, 05.01.1988. 

üW ~hrij.1P.n van l~J 

cc.qe•Je:Lo; van ar:: t.nn{, 
r;tt=>t. t,-mks, di.e in àie 

dE"--.~+:-rnlX"'r 1987 vermeiden wij 
zowel als de fab1ikz.t.i.emeth008 
p::-.r:ooP. à00r ()~He firma zijl 

Op dt: t..ank.s ?ij1 P..:::hJ:'.r ~Jf>P:l ~d.t.:iP.kP kPnmprkP.n ;:jéJnqebrélçht dit=
hierc,.~.7f=' __ r 1.7üi1~~iiqE- z! ..... kc·ri!C~i \"i=-~~cl:.;.tf(·n. 

!•'Je.t àe mee:.-t..?.. hoo~ach:ing. 
'1\)' ,, .... A •• 1. f\. 

nu~~~SSEN F. 
P n::,::3 u k1 jf.: 1 (Jt'l C·J 



Emiel SMETS 

TEL. 012-23.24.18 

PCR 000-1140033-89 
CERA 735-3391892-81 
KB 453-8135311-11 
PR. KAS 630-2200045-47 
BAC 784-5205619-43 
BAC 799-5690201-86 

Jules WIRIX 
ADVOKATEN 

BIJLAGE 56 

Johan SMETS 

L 

3700 TONGEREN, 2 0 . 1 • 19 8 8 • 
MATERNUSWAL 7 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT. 

INGEKOMEN : 2 1 JAN. 1988 ········································ 
TER KENNISGEVING · ........................ .. 

-o ë.;! GE~.ANDEUNG: ...... ~.'Q ... fà ...... . 
UlïGEVOERD : ···················· ·· ················ 

Geachte Heer Deskundige, 

Uw ref.: 3298 EVD/GV 

0. ref.: N.M.W. / TIESTERS JW/AF. 

In bijlage vindt U kopij van kostenstaat, die ik 

vanwege mijn opdrachtgeefster ontving in verband met 

de door haar gedane uitgaven. 

U zult hiermee wel rekening willen houden bij de 

redaktie van Uw eindverslag. 

Doorslag van deze kostenstaat maak ik eveneens 

over aan de raadslieden van tegenpartijen. 

de meeste hoogachting, 

J. Wirix. 

_j 

RAADPLEGINGEN NA AFSPRAAK 
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I 040 Brussel 
Trierstraat 21 

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ 
VOOR WATERVOORZIENING 
1\ur(!.nhilr \Cnllm'''ch:lp t.lil' dr rrcluworm van een coöperalit\'C vcnnflnt.~ch :~ p heen aom~rnomcn Tel. (02) 230.97.40 toestel Je- o 

ADMINISTRATIEVE DIRECTIE 

L 

De Heer J. WIRIX 
Advocaat 
Maternoswal 7 

3700 TONGEREN. 

Ons kenmerk: 05/VDB/1305/87 /207 . j (; f Uw kenmerk: 

Mijnheer de Advocaat, 

Betreft V.M.W. t/Tiesters te Maasmechelen. 
------- Doss. OMOB 460.963/87. 

Bijlagen : 

•• 

_j 

Ingaande op uw verzoek van 4 december jl. heb ik de eer U 
de gevraagde details over de uurlonen mede te delen. 

A. Kosten door de gewestelijke directie. 

februari 87 

maart 87 

april 87 

mei 87 

juni 87 

juli 87 

aug. 87 

sept. 87 

Panis : 
Vanhemelen 
Vanhees 

Scholts 
Thyssen J. 
V. Hemelen 
V.Hees 
Pan is 

Pan is 

Pan is 

Pan is 

Panis 
De dry 

Pan is 
De dry 

Pan is 

Alg. onkosten 11,5 %op 511.974 fr. 

./ .. 

104 u 
9.3/4 u 
9.3/4 u 

123.~ u x 684 84.474 

8 u 
14 u 

6. ~ 
6. ~ 

99 u 
134 u x 684 91.656 

64 x 684 = 43.776 

72 x 684 49.248 

72 x 684 = 49.248 

32 
99 u 

131 u x 684 89.604 
60 u 

8 u 
68 u x 684 46.512 

84 u x 684 = 57.456 

58.877 

570.851 

P.R. nr. 000-1 ':of.771 ti-02 

fr 



Emiel SMETS 

TEL. 012-23.24.18 

PCR 000-1140033-89 
CERA 735-3391892-81 
KB 453-8135311-11 
PR. KAS 630-2200045-47 
BAC 784-5205619-43 
BAC 799-5690201-86 
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Jules WIRIX 
ADVOKATEN 

Johan SMETS 

L 

3700 TONGEREN, 2 5 • 01. 1 9 8 8 
MATERNUSWAL 7 

Prof. Dr. W; DE BREUCK 

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

INGEKOMEN : 2.J .... JAN:-·1988 .. . 
TER KENNISGEVING : ......................... . 

iER BEt-;ANDEUNG; ......................... .. 

GGachte Heer Des~\.undige, L l..:îi GEVOERD: .................................... .. 

Uw ref. 3298 EVD/GV 

0. Ref. N.M.W./TIESTERS JW/DM 

In bijlage vindt U overzicht van de gemeten peilen 

en drijflaagdikte in de koolwaterstofincidenten van 

Tiesters. 

Mijn opdrachtgeefsterddeelt mij mee dat intussen 1e 
de olievaten geledigd zijn~or de opslag van de 
opgepompte olie gebruik werden. 

Hierbij is vastgesteld dat van de 2.200 Liter 

vloeistof die in de vaten aanwezig was, ongeveer 

703 liter olie was. 

U zult met deze gegevens wel willen rekening houden. 

Met de meeste hoogachting, 

J. Wirix 

RAADPLEGINGEN NA AFSPRAAK 
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IVO BUDE 'BEA VAN ROMPAEY 

ADVOKAAT- MEDEWERKSTER 
ADVOKAAT 

HOOGBAAN 50 INGEKOMEN : ............. JAN ..... 1988 
3650 DILSEN 

TEL: 011·76.64.77 
TER KENNISGEVING : 

KB : 461•30837111·02 

P. K. 630•2200043·45 

TEB BEr.ANDELING : 

O. REF 

U. REF . 

~:\-)Cj"' s=;-~ I 
r·-, , T~ r-,..,...., ....--. ~-, r 1 "' 
1 J._ L ::.__ l . .....~ ~-, ;:_; ·"" .1 +• 

DILSEN 

:; e a cl-~ t e : l e e r ~ e si< u n d i g e , 

C..----
? 1~ 0 f . 0 ~~·. . 1) ~;~ ~:: .. -~ ~-.. ~.- 1 := "-~ 

~;cc.1 o.=;i sc:,e };"JS1 i Ln1t 
:: r i j g ~' 1 d a ~~ 2 :-; J 

{"• (1 (' !• 
:..., 1./ u~) 

"-. T"' > Tr,, 
~..:.; L .. - . J 

~ \: C." n 1 'J i : ~ ~ 
üe :.:~~~~~~ 11Pt 

z.o~lclS cor>ie Vè1iî ~'"'1 sc:·;rijve:i va;1 Lter. S;:ets 11a; .. ens 

ee:-J detail .Jen uuL-lo;H:Tt voor een bede; \fiHl G:;~·.::::'o ~ 

(J_11Ll11,S o;l1\rin_s i~{ co~<: cc·
1
-;ie '/Li~-1 ce:1 sc~1rl]Ven \'-::111 : .. tel-. 2ec:(ers 
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- .a g i\ e r 1 cc;~ or· 
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SPREEKUREN MAANDAG, DINSDAG, CONOERDAG V. 17 U.- 19 U. EN OP AFSPRAAK. 
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vincotte 
I 

Londenstraat 45 I B-2000 Antwerpen 
Telefoon (03) 231 36 45 I Fax (03) 225 25 87 

INGEKOMEN . 

TER 1\ENNISGEVING : ·········· ·· ~ ····· ....... . 
I ::: ;i CEr--;ANDEUNG: - ...................... .. 
LTiGEVOERD: ······································ 

0/Ref.: D 08988 I I TTTT 

Geachte Heer, 

Betreft : Onderzoek van een stookoliereservoir. 

BijLAGE 59 

LABO VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

T. a.v. Prof. Dr. R. De Breuck 

Antwerpen, 4 december 1987. 

Bijgaand vindt U het rapport van ons bijkomend onderzoek, uitgevoerd op 9 
oktober 87 te Eisden, Maasmechelen. 

Steeds tot Uw dienst verblijven wij, 

Vereniging Vinçotte vzw 1 BTW 402.984.520 

meeste hoogachting. 

Gewesthoofd niet-destruktief
onderzoek. 
Vinçotte Noord. 
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vinçotte 

Zaaknummer D 08988 I I TTTT 

EXPERTISEVERSLAG VAN EEN STOOKOLIERESERVOIR 

INGEGRAVEN OP DE PARKING VAN "TAPIJTENHANDEL TIESTERS" 

GELEGEN : RIJKSWEG TE EISDEN - HAASHEGHELEN 

1. Ql:!.dC!H~hi : 

Op verzoek van het labo voor toegepaste geologie en hydrogeologie van de RUG, 
en in aansluiting op het kommentaar uit ons rapport van 15 juni 1987, 
assisteerden wij op 9 oktober 1987 bij de uitgraving van de tank en 
onderzochten wij de bedding en de tank teneinde de oorzaak van de lekkage te 
kunnen vaststellen. 

2 • !Jiigr::~~iD9 : 

Voor de aanvang van ons onderzoek werd de aarde rondom de tank verwijderd. 
Wij stellen vast dat de bekleding niet beschadigd werd door de 
graafwerkzaamheden. 
De tank wordt gehesen en in de aanpalende weide gelegd voor nader onderzoek. 

3.1. 0~-b.~.d.dio.g: In tegenstelling met wat rederlijkerwijze verwacht mag 
worden is er geen zandbedding aanwezig. De bodem van de kuil en de 
aanvulling rond het tanklichaam bestaat uit "boskiezel". De gr·oottE- van de 
hierin aanwezige keien(2 à 4 cm)kan echter geen oorzaak zijn van indeuking 
van de tankplaat of beschadiging van een lasnaad. 

De bodem van de kuil toont het bestaan aan van twee lekplaatsen: êên aan de 
mangatzijde, op de plaats waar tijdens het eerste onderzoek een indeuking 
werd vastgesteld en êên aan de achterzijde. Op beide plaatsen is de aarde 
doordrenkt met stoakol ie. 
De geur is sterker aan de achterzijde dan aan de mangatkant. Bovendien is 
aan de achterzijde een aanzienlijke hoeveelheid bitumen van het tanklichaam 
losgeweekt en op de grond achtergebleven. 

Er wordt vastgesteld dat aan de mangatkant geen harde voorwerpen in de 
bedding voorkomen. 

Aan de achterzijde daarentegen bevindt zich, op de plaats van het lek, een 
restant snelbouwsteen (± 15 x 15 cm.) 

De tank bezit êên hijshaak. geplaatst in het midden van de bovenste 
beschrijvende. Er werd opgemerkt dat de NBN 03-001 aanbeveelt om 2 hijsogen 
te plaatsen, symetrisch ten opzichte van het middelpunt. 



vinçotte 

Aan de achterzijde is er een 1 ichte indeuking op de plaats van de 
snelbouwsteen uit 3.1. 

BIJLAGE 59 

' ' 

De teerbekleding is verdwenen en er zijn tientallen pittings zichtbaar op en 
rond de indeuking. Deze hebben een diepte van 1 è 1,5 mm. Op verschillende 
plaatsen is de plaat volledig geperforeerd. De grootste gaten hebben een 
diamater van 10 mm. 

c 
Aan de mangatzijde, op en rond de plaats van de reeds vroeger vastgestelde 
indeuking, zijn er eveneens verschillende perforaties. 

De grootste heeft een diameter van 30 mm en bevindt zich in de lasnaad die de 
bodem met de eerste ring verbindt. (zie radiografie F1). 

Na het zuivermaken van de omgeving van de bovenstaand beschreven plaatsen. 
wordt ook op de niet gedeukte delen in grote aantallen pittings vastgesteld. 
Hun diepte varieert van Q,S tot 1,5 mm. Ze hebben telkens een kratervorm met 
brede basis en hun randen zijn niet geroest. 

Er wordt bovendien vastgesteld dat deze toekomstige lekplaatsen zich bevinden 
onder en in de buurt van plaatsen waar de bituumbekleding afdrukken vertoont 
van keien uit de aanvulgrond. Op deze plaatsen is de dikte van de bituumlaag 
onder invloed van de druk, verminderd tot 1/3 van de oorsprenkel ijke dikte. 

Teneinde een fysisch bewijs over te houden van de hoger beschreven 
vaststellingen, werd op 13.10.87 een tiental radiografische opnamen gemaakt 
op diverse plaatsen van het reservoir. 
Onderstaand een samenvatting van de interpretatie : 
film 1 : lasnaad zonder doorlassing 

f i 1 m 2 

f i 1 m 3 

film 4 

film 5 

film 6 

f i 1 m 7 

film 8 

gat met diamter 30 mm. 

doorlopende lasfout 
enkele plaatsen met corrosie. 

onvolkomen doorlassing 
meerdere diepe pittings, op de plaats van kiezels. 

lasfout aan de felsrand 
gaten in een zone van 5 x 10 cm. 

diepe corre6ie op de plaats van een kiezel. 

corrosie onder en in de buurt van de kiezels. 

diepe corrosie onder en naast de kiezel. 

lasnaad met onvolkomen doorlassing. 
Verschill~nde kleine pitting. 

film 9 : putcorrosie. 

film 10: diverse corrosieplaatsen met diameter 3 è 8 mm. 



BIJLAGE 59 

vinçotte ,' 

Het onderzoek van de localisatie van de corrosieplaatsens hun aantal. hun 
vorm en het aspekt van hun randen. laat toe te besluiten dat de perforaties 
het gevolg zijn van galvanische corrosie. Dit verschijnsel treedt op doordat 
het reservoir niet van een elektrische aarding voorzien werd. 
De NBN 03-001 beveelt nochtans aan om een stalen plaat op de mangatring te 
lassens teneinde de aardingsdraad te kunnen bevestigen. Deze 
bevestigingsmogelijkheid is niet aanwezig. 

Uit het hoger beschreven visueel onderzoek en de aanvullende radiografie 
blijkt dat het reservoir over zijn gehele omtrek vele tientallen 
corrosieplaatsen bezit. Deze zouden ongetwijfeld stuk voor stuk tot 
perforaties evolueren. Uiteraard zijn de lekken eerste opgetreden op die 
plaatsen waar het galvanische verschijnsel de minste weerstand ondervond 
namelijk aan de mangatkant wegens een beschadiging van de bekleding (met 
onbekende oorsprong) en aan de achterzijde door de indeuking via de grote 
st een. 
De radiografie toont duidelijk aan dat ook op plaatsen waar geen 
plaatvervormingen aanwezig zijn en waar de druk relatief klein is (film 5 en 
6) de toekomstige gaten nu reeds voorspelbaar zijn. 

Samengevat kan men dus stellen dat de vele gebreken die het reservoir 
vertoont ten opzichte van de NBN 03-001 (plaatdikte, konstruktiemethodes 
lasnaadkwaliteit etc.) er hebben toe bijgedragen dat de optredende corrosie 
nu reeds tot lekken heeft geleid. 
In ieder geval 
te wijzen. 

is de afwezigheid van een aarding als allereerste oorzaak aan 

Bijlage 1 tekening 
1 PV van radiografie 
10 RX-opnamen 

L -
~ 

T. Staut. 
Gewesthoofd niet-destruktie 
onderzoek 
Vinçotte Noord. 
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PROCES-VERBAAL VAN RADIOGRAFISCHE CONTROLE 

RADIOGRAPHIC TEST REPORT 
PROCES-VERBAL DE CONTROLE RADIOGRAPHIOUE 
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Affaire I Job V n° 
Zaak 

I PV I Report n° Date : 
Datum : l Page : 

Blz.: 

Client : 
Klant: 

Job : 

Réf . n°: 
Ref.nr. : 

Plan : 

Item : -
Code : 

C/ient : 
Klant : 

lnst. : 

Rem.: 
Opm. : 

Fil 
lden<. 

_Q~Q.w. \! ~ ~ 
0 ~ 

\ 

~ 

_5'_ 

( . 

1 

"'· g 

..Ie -

Radio 
Nr. 

A·P. 

Mat.: 

Soudeur I Lasser : 
Weider : • 

Chanf.:~ /~ 
Afsch .: / " 

Proc. : -
Controle : R.a Controle : 

Techn. : 5 

101: 
"'" ~0 .4<. . BKI: 

A a Ab Ba Bb 

bi Jt ~ 

t: 

c 

t ~ 

/ 

K.V.: 
/sotope: 

Ma . : 
Act . : 

Temps de pose I Belichtingstijd : •' 
Exposure /ine: "' 

Film: b~ 

Ecran I Scherm : pI 
Screen: 11 ' 

DSF I A .B.F.: -~..oo, 

Sensibilité I Gevoeligheid : 
Sensitivity : ~ i 

D E H K Bh F(xi) 

~Q .....t Jo!.. 
( 

\ 

F 

Constructeur I Construct. : 

Technique radio I Shooting Sketch 
Radiotechniek 

(i5 Film simple 
Single film 
Enkele film 

G z 

.. 
0 Film double 

Double film 
Dubbele film 

. - - ---/ 

NO!N. contrOle 
Fa~: 

n• film ou P.V. 

Nieuwe kontrole 
Gedaan: 

Nr. film of P.V. 

Carried out 
see film or 
report nr. 

-
-----------+-----------4--+-~~~~l+--r_,--i---r_,--~··i-r~--+--r~r-------------~l----~ 

! r 
\ 

CONCLUSION - FINAL DECIS/ON- BESLUIT 

d 094 

I 
Ij 

RECAPITULATION- SUMMARY 
SAMENVATTING 
Amount films : { ~ pris - gen. ri7o 
Total films: ~ vus - gez. Ll!Q.J 
Totaal films : 
Total films acceptés: 0 
Totaal aanvaarde films : 

RESULTATS 
RESULTS 
RESULTATEN 
à M. 

Ci provis. 
voorl . 

0 phone 
pi tel. 

aan M. 
Date: 
Datum: / 

I 
r--,: • 1 . .. .. .. ... 

..U. Jo .t;(. 

I 

0 défin. 
defin. 

0 s. place 
on site 
ter pl. 

DJ 002027 V 
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Bericht nr Bhtt 
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,. 
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RÖntgenfoto's van de wanden van de betroffen stookolietank 

Opmerking 
1) De hierin opgenomen foto's zijn fotografische reprodukties van 

de originele röntgenopnamen. Deze laatsten bevinden zich bij de 
originele dossiers die overgemaakt werden aan de rechtbank. 

2) Zowel de originele röntgenopnamen als de gereproduceerde foto's 
zijn kontaktafdrukken en dus afgebeeld op ware grootte (schaal 
1: 1). 
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film 4 ! . 
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film 5 
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film 7 
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Vltoal VOS 
..Jo SMEETS 

ADVOKATEN 

Tel. 011 /35 22 23 

Bank 630-2200150-55 

Spreekuren : na afspraak 

Waarde Heer Deskundige, 

BIJLAGE 60 

3600 GENK, 23.02.1988 
Weg naar As 19 bus 15 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 
Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

~ :• '. I!~ ~;. : ;_.~ \J 
INGEKOMEN : .. : ................................ ~ .. 

TER KENNISGEVING : .................. ...... .. 

l~:li3EhANDELING: ...... A.~ .... ..... . 

"- ·-- -- --~-~~----~~~.......J 

betreft: A.J.K. / TIESTERS ASS 87/05 
Uw ref : DESKUNDIG ONDERZOEK - Rechtbank van Koophandel Tongeren 

3298 EVD/GV 

Vanwege de raadsman van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoor
ziening ontvangen wij het detail van de uurlonen, die deze partij 
in rekening wilt brengen bij gelegenheid van de expertise. 

Wij menen nochtans dat het onmogelijk kan volstaan een aantal 
uren en uurlonen op te geven en door te rekenen zonder op enige 
manier uit te leggen waarop deze uren betrekking hebben. Welke 
operaties werden door het personeel uitgevoerd ? Ging het om 
herstellingswerken, opzoekingen of assistentie aan een gerechts
expertise, of ging het om loutere kosten van verdediging ? 

De aangerekende kosten dienen bijgevolg tenminste meer gespeci
fieerd ten einde U toe te laten in Uw expertiseverslag een oor
deel te kunnen uitspreken omtrent het bedrag dat als schade ver
antwoord kan zijn. 

Copie van deze brief stuur ik aan mijn achtbare tegenstrevers. 



BART BEKKERS 

ADVOKAAT 

TEL. EN FAX . : 011-76 39 89 

BAN KREK. 630-2200416-30 

800-2071598-47 

Waarde Heer .Deskundige, 

Betreft uw ref.: 3111 EVD/GV 

BIJLAGE 61 

3640 MAASMECHELEN, 29 februari 1988 
EISDENWEG 6t5 

Prof. Dr. DE BREUCK 

G~ologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 
INGEKOMEN: 

TER f\ENNISGEVING : .............. ........ .. 

i :- ~' . "> :ANDELING : ..................... .. .. . 

L' ·, .-_ ..:vc:;::iu: .......... ............... ..... =:J 

m. ref.: Tiesters t/ MWDW- e.a. 

U zult het schrijven dd. 23/02/jl. vanwege Mr. SMEETS ontvangen hebben. 

Mag ik U verzoeken te willen n'oteren dat ik mij namens kliënten volledig aansluit bij 
de inhoud van voormeld schrijven? 

Doorslag van huidig schrijven zend ik aan mijn achtbare tegenstrevers. 

Met bijzondere hoogachting, 

SPREEKUREN : MAANPAG 1 DINSDAG, CONDERDAG VAN 17 TOT 19 U . ZATERDAG TUSSEN 10 EN 12 U . OF OP AFSPRAAK 



é iS lJE rt- Tl E .STE RJ- tfp ZOUT vERortTR. ë ;,-t,·6 i1t6 

$ 
(1) 
...... -· ::l 

()Cl 
ft) 
::l 

0 
::l 
...... 
< 
0) 
::l 

------------------------------------------------------------------------------------.~ 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::3 

0 
~------~---.--~----.---~---.---.----.---~---.--~----.---.----.---.----.---.----.---.----.----.---.---.----1 ~ 

------+---~---r---4----~--+----r---+----~--~---r---;--~~--+----r---4----~--+----r---+----r---;----+--~r---~--l ~ 

- 1 Pt ~T1 Pu'ri- .t Pu'r-.J Pu 1,...'-l Pu 5 f!ur 6 Pu,...f Purt Pu 3 Pu 4o Pu1 -1-1 Pur -1~ PuTt;;~ 
~~ f1Jlcvt- Pti.l t1<JZ.cul Pe.l.l NJ~.r.ur Ptii 11.u.cvf Peil Naz.cut Pt .. t'( H~zc<1f Pe,·l HJlcrJt Pe.'l ffaLoiJf Pet'( H.U.ctJI P~/!. Hncvf Pe,'l tfdzwt P4l fio!z«·f ~,/ . Ij ~ 

· - . ~ . VwV I I l ' I l I ! ., I I . I ' : -
.t:J~7UH I i I l I I I ~ _ .. :j. --- (.0 

~·icf_t .{ IJ. ',;.,n : .-l5..._r- -4J.b "" ./ ! :- "" ' .." i .." i .". / I .." .." , _ / I .." ::. ! _" I ...- ! --t- LL..~ _ _.......__..: _ _L_ _:_ --~-~ ....E:-' .-L- ~---L ~ 
-:-11 t 1 fz •t. ,, , · -~~r- -~ .dj_ fra.'t j n ss) ~ o ! · .... · / ! ...,. .." ....... · ..... • ...- ~ ....... - r ........... ~ - ---_. _ __ ----~ ...... _ -~ - ./.:_ ~ 

.•;t;t i '?i I' J I - 'P. .... At. ....' ~ 1'1 ~ t1 I -- ~~~ L ...... _ -~ .... ~ ~ L_ I . D..- ~- ,./_ t- L:. _1_ ..- • ~ ~..... : .". • / .... _-!: 

R
;;J:./!'..J. l1J1 l ;r:: l-lq Af-r- ~1 : n <;-J.9 ! ,;)_ ~- . ~11.. <11 ~ Ç~ I.LLJ... .~)fll _ _ n .. ~&1+ .0,..- . _ ~...90_ ....o-t- 'aLJ. I-o-_;_..L.; ...- L..-..-L../ 

ï:/LfK'I lttLl' ..l.lL ~ .1.'1t ç,ot' ·o ~ _o_J .. IÇ.t)• .11_<> [ q :.l J.t. -. .ft.R11 n I ~6l..~...o -L~,..9.t..L_o_j_ _ ~o4 ~ . " ' . ..- · i _" ~ ~ L 

~/'-.f !l ~/'1 ' J'C s- t.' 1t. .11..5. I t: o 1' ! nJ. s,.sJ+ ....o--t- j~ .1~ G;4.s.l t~ ~·l.9 1 n I ~,.b~~ n T ~,S.t Î n I t nl ~,#- .s;..l..s- 1 
" 

1 ',v.:t.:___ .1.ft.S. ~ 
~! / .' 't .t''t ,,·"1 : l/,.S:. 1 ~' 1\ AI.J 't. l n .s;.1J..i _n_ , 11LL-4-l I ;-fl. ~ r.J9 1 () . c,,.fu:J r- _o__J .. ·~Po ! 0 l 1'1 : ~~~+.Rr I o ~ t.,Jt~ n, < : f.l.~ o 

~:~Jl../ r~ Ie.' ~n : ~ ',:J.l . L-11 s~J , ~ _s:5f; ! n I ~,15~ Lr R l r. ( ! .M.l._ ~'J.llf.-D. I v, . .r.9J _o+ ~ . P.-1' : n ~- e,B~I-~ Pt. I _a__:__ 6.~t-0+- ..1..3 ....; .. f.i;it-~ 
.:..Cf "-f·Y ~ t t.o · 1 '1 ~ ()_q : A.::t......i.._ s..J.P: ...., s;..i'-:-- a.._ __ (,1j~ ; IA'l <, ~1+. .lfi~ lf--1LI' o; t,,.S1 ! n ; ~ .f}< o_ . ç...9..;.._ o, (IA : s.P__l_ l __(I • ~.1{1L 1J~"f,.l.r..c. 
. .!J/ f.J1 t., ?J ; ...J . .Li ltoJL _f~ 5,_1.S.: - . .0.$'-;----fr,.J-'.;:. .Q_

1 ,,.iy 1 1_1_ ! ,,.$'~_l_ .. H lt.O'i_li _D - _a._ ~ l_a___;_4,J}_:_.....a...._:_~,..î6- . fJ,!Jd- Sj.L . _IJ_6,.yJ:L ;1 f~ 1 lr-7~ 0 

:~t::.fJJI; !J ~~~~~4-L. S...J-!1.' o J ~0,- _a_.J_ ~~r..L LQ_: _1uL 1 ~a : l~t ' lt. ~ _o ·&_s_s : o : .lf,it- n .i 15...9..6...:... 0.~ · _,. i o : &,.J..J. · AF. ·' ls_u c 
. ! sI~ I fJ ~ .. ~- I~ ! . ,. : / : /_ _L. I L_ J /_ ! I - , ~! ~ ! ......__ ~ - L. I ......__ : ; ' ..... I ' , ...... _ ___i_ - /" ~ . L 

H~'tjf~l . . ..iJ_ "loJ.. ! .. ~ . SÄ .. 0 -' s. 9' I ,., ! t~ A~lf /,ti_! ?n I lt. '1_(, i n I lil\"{, L fJ ' lt. i.? i 0_ I . .s:..irl o..eo ! .- : ...., I 'IP' I ;J!J ! l-r..l.2....c 
_n· n. i )LlLJj_ 19....L. (ra_ 3! l !_ s, .9.y~ _o__ .s;.J, I " I .6,1~~-~ lt_ vD [ .to Ir. ~J ! _n • ~.4-L __a:__:_ ~~~ I n : .{s.6l.. 5,19}_ -~~ _a-:- tW.9-~o-i..J.LQ 
_i.) J/lf+.'J.L _ _...._ d'1 1 ..... ! s,.JJ.i J_ . s;.J~l~-S,_Il.. ! ......__ ~ ~--1~C 1 ~ ' n ; .."_ : ~.1~\ L_ / i .y,b~ / : S,.11~-~ - Ls..u; . -"' · ~lS .., ; 1~-t .r / 
.!,'J j!1~ _-._· s;l..r.. l I s,.:}ll ' ...,._ !ç~~ ~ ..- ! ~).r. ~ .". ' (, i .." ' kS~? l ...- ~l9 1 ." t ~s:.P _..., : .s.-~n ! ~_:_~~ · / 6,l.a.. " · !~ c1 .." 
!r';' J,!I·';--,{81. ,.... __ ~ s,q 1 ~.M ·. -~ s;.i.1 ~ ..- · ~l...r__ : .- .LPt · ...- ~./d . . y,-la.i.. / : ~,rn· ; _ {'~. ~-.r,i.L_/_.s;~-" ..., ~~ 
$/.;j!7 .!!:.: . • . -;r6a. S',.s~ s1.s9 ' s_ \Ç / s,.Ja. L<l - .fr. ' - • ~~.y .......__ 'rJ:.s..&--- s..I:i ".. ~..9.:; .... f.U_, 
~/ J /I '?- ' . .1$' I 0 I 0 ! 0 . ~j s ... • j I " : . , ; (!) • 0 I I l 0 I • 1!:) • L" , 0 
"' • ' , . -6__ 

111/'.J liJ :s,H 9,5 ~'i'). n : ç- ~<J: n 5 I,Jri n 1 r:.to ; A{,., r: .~ ,(~ li.i1; n l 4.o ~ n ! 11. ~4 " ; r:.t,l./. n c-.~'1 n t:. qç ~Q_ ~ 9a_;o 
I I I I : I . ! i l ! ~ I • .J î""'w 
I I . - I : I 

ll - t ___ ·· -· .. · - - ·· --f---H-·---··i----1·"- ·· 
-· - ..-- •• - - -- - ---:- - - •.• 0 · · -

' - ·-
- --1---+--l-- .. . 

\ 
' I 
I . . . 'I -'1"·-·· t----- j-·" H-- I ,_ - . . . . ... -. -- . - I . ~ ··- . . -

. -
- - --. --+-----+---- . 

. .. ---·- - r--- . 
I I 

Q:! 
'--
l' 
)> 
Cl 
rr1 
0') 

"-" 



5 I 
I 

Pu lr- .t Pu 1,.l.f f?UT 6 11 
Pu ~'f ?u . -10 

. 

! 

,..,:._ 

f-ë.J. l 

-... . : 

~ 
(1) ... ...... 
::1 

()Q 
(1) 
::1 

0 
::1 ... 
< 
Ol 
::1 

()Q 
(1) 
::1 

0 
'0 

w 
0 

.a 



Metingen ontvangen op 7 april 1987 
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Metingen ontvangen op 26 juni 1987 ,. 
• l . 

~~~~'ut -1. PutL Pvt._J_ 'Pul-t.t. &Ls... J1l..U. 'Pvl-1 P!d_f_ Pu!J 'Put1o jj;ff1_ [ul11-_ PIJl:!,]_ 
!'t.l rl~z p,,/ ftu P-.,/1 /tu P•~t tru . f'e..f 1/Jz. Pr..( ltJL . Pt:.f /l.u. R,,f rtv .. fut /t.u. Pe.f /ldl P-.,f. /f-I J.. 'i't. il f1~z P•d' /!.;>_. 

t.•jy 5);_ 1s,s ~.s.J !'"/ ... s,vt o $,JJ .SJ,s s,t.J l.o s,]L t'"'f ... ~.L' o ~.o1 o ~.J{, o 5.'-tó o ~u. o ~.t-~ q Y,!y o 
n/y .~,fS' 1s,:s s.s~ o s.~'l o s;SL ss,s s,/,J 1/,s s,1s o,so '(jL'f_ o ~.~ o 'f,.q o C',.So o ,JJ o c:,ot lS v/{ o 
t7f~ -~U lL .r,.sL o .r,.ro o .r,.9or:.J,s .r,6!f1B,s r;(r o,~o~,.!.f o Y,to o ~Jb' o r:s1 u ;:.J~ o Ço.J L~J ,1,fJ' o 
lt/'f ; ~ff Aos;u o S.H o f;tf.!s;rs,fJ-ti,I".f",!1J'j,,'t,1So ~,1/, o Hy o 1r: s{ o S,f1 o .,oJ IJ ~9.! o 
!l/y ·.r,J! ~S'vs,~~ 0 ~.r! 0 S,S{ J ~/5 11,s$,JJ l"f.,, lt.Jt 0 ~11 0 Ç,~f o ,i'f o {P o .,oJ i-tf.s t1,:Js o 
'sh s,fJ o1 r.'s o ~s.9 o J;q ~"/, st,J .r;so l;ls o,so f,1f o ~,1J o v,y! o ~~o o .r;ys o 4,'-'.r ·15 ~>/ o 
J~,, r, .'JoS,sos;t,t o f,6o o .r;sB o f.l-t _t,sos;Jt ~Söy,J.9qJ·o~,o,11 o ~~Y o s,t1 o s,frJ•/...t;vs1~f('~,:,Jo 
1~y s,5JAO s;jJ o s;tt o s;'~ L s,)f.rso ,,cJ-tJ,s~~.vs o Vf o t"sl o ,6! D ~s.l o c,-11: 1..1 .r,~y o 
' ;f r,!l>. ·-u;n r;(i o o;;t3 o r;6l ~.ro s,lt ~so r,9! {, f,vJ o ~.~.9 o 't.sJ o ~.lo o s. n- o ~·u 1.9 ~ ('' o 
L /V S,9J r/..,s,]l o,s-oiJ';(o o s.ro \1 s,0 1_/- S.'l s ~.~9 o,so ~.Jo o ~. ~s o .?o o s,.ss o L,ls J~s s,oj o 
lcfv q N1. l!cf ,i .~c/2.- " ' • rlar. doclr d~}'vn.I,!Jife - 1." 

v '{J' d Tà ~k: on. ~ .r.inF't rQ . .. c , tI; - lt'Uitt'r- w Jr n i!l u1. 1- r.:p . if- icdt ·c. d '.!/ ~ !Jf/1 '"'I> I 

(r·l. o 

'· ( I. " 
(f/j C• 

t, r6 c 

t, vJ. C· 
~. r·j ~' 

{, L' ) (• 

( (i (I 

. {,r) ,-, 

r .. ,,.J \; 

-!i.f 
!~ )t' 

sSt 
s. !ll 
.s, )l 

·J, >.J 

.S:>l 
~~j 

·~iJ 

~ 7) 

c- i,~) 
!:) G, •1 f 
(I ' .u 

0 ,, yl-
c: l, ~J 
(• t,'IY 
(• {, Ç{ 
(, t, 'ti' 

" 1,, y) 

0 .. 7 J 

-11 .;_ it c 
-u ~IL {; 

·I I 5, ~ ~ f, 

11, ;, . :, u (; 

1(, J s I ) ,,_ ( ; 

·/ ·J ~~s (; 

J ~ ~l t 
·12. :.: f s ( · 
.. /t• ~ ~~.; r~ ... 
' -, s- 5' 



Metingen ontvangen op 12 augustus 1987 
BIJLAGE 62 

.EI.S))Ert · t111200TIIi!?Or/Tf\ë.irt/Gi!1G TiE. S TER..S . 
. 

J)~tt.(lll. ?ut 1. Pul .t. Put J Put t.t Pf.lt s : Ylyf· ' Put; I Put: 8 'Pvf .!1 ?vf 10 7Juf 11 '?uf 1L Puh3 ~ 
Prd f1J2. p,;[ f1H Pt.il lfn . Pc:L 11u. Pc.<l /1.Jz . P(i( lf4l . ?c.il ttü . Ptd ' ffJL . RJ;f. NJz Pt<l. /1.3z . PeJ tfJl . Pe.l lfu. l't.l /Iu 

jJ'flst '· ~ ~ l.S L 1 L~ l.J,So 
"· 01 

o,So i,Ji 0 [,,L1 l{So (,,~s ~~.so Mo q.ro ~. to 0 v,Jo 0 (,01 " ~,, 0 '.ft 11 ,.i.!' 0 

AO/w: .., - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ....... .....,. ./ ---'IJn t; t,~J JJ '· tl ly &,o1 oso b 0 
'· lJ 

-18 '·~~ Lo ~.ff 0 HJ 0 Ç!N 0 f 9.3 0 ~ ol 0 (, ~p .Ab ~\I 0 
I ' ·:.5'1 -'~~f} IJ} '• •,.J lo '.lt J.l.. l,o, 0 t, ol. 0 '· 21 AJ '·~f La ~.? 0 ~. ~' CJ <t:96 0 0 ~ol 0 t.~f AI ,I-i 0 

4Jif/fit ~J lo 'H l1 ~. ol 0 ,,(ly 0 ,,1'f 18 (IJJ Lo v, r 0 ~. bj 0 ~. 5'(, 0 s;n 0 1~9!1 0 ~.-5'1 .. A . ~s o 
A'/J/f ~'fJ l.-0 ~;u .AJ '·0~ 0 ,,os 0 i>, u .AJ ~. ~1 l.O ~ ~J o' ~. ' 0 ~.H' 0 s; S'y 0 '· oy 0 6,Sy A8 .~f, 0 

-1]/?/~ 6,y.J Lo ,,H ~~.ro ~.o 0 (,os 0 Lilt -18 61~1 "'.srl! 0 ~,I>J 0 ~.si' 0 k~y 0 ~01 0 ~sy A!J :1 ~ ! te/]) - - .., - (c/ 
.., -- - - - .., - -- - - - ..... -- - -- - - - --Lt/f/~ ~ ~9 AS G11t ~.ro 0 6, ol 0 ',1! -1J,tc t,ll 4J l(,t.i 0 ~~~1 0 .s 0 ,,1J 0 S,S}- 0 C,V1 L] . ~fl 0 

l Jifl?: {,yj 1.r L/J lo ~.o/ 0 C1 ol. 0 r.,1 --1J ~J! -18 iv) 'J 0 11, t1 0 s;o1 0 61 -/L 0 Is, J] 0 

r 
l..t.. ,!oljo 

lyJ7Jf •b_.r.:. 1S ~q .A'f t, -10 0 ,,oJ 0 '· t'f -1J 'I ~6 A{, v ts 0 ((, ~0 0 .s 0 (11l. 0 I S'f 0 6, .J 0 ~ .~: 0 
lJJ,JJ}! t,H f.-/j h1 -IJ l,-11 0 6,10 0 '· 1'-

-1S '.H -16 ~ ~.Kr 0 li,t-2.. 0 koL 0 ~10 0 i.;o1 0 C S6 1..] 1; ' " 0 
d )/!) ;t, r 6 f !i 6,2 t .,, 

~ 11 0 c 10 0 t, 7} -1S (H ·"'t il.; .Ps 0 ~.fl 0 r; ol 0 6,10 0 tr, 01 0 !.,st .lo r.1.o 
I..J/}/1}_6, ~9 lo ~ t} lJ ,; Ci~ 0 '6 0 r.,1s -1S '~ v1 

--tB ~,,Js 0 I(L6 0 ~. 5/ 0 ~ Ol. 0 S, S2.. 0 ~.P -tb,.ro.s:t 
1 
o 

~o.J 
I 

Jcj ~/If i(H AS ~l! 18 tl 0~ 0 0 6,-u 1S t.Jj 1J v . .fs 0 ~. 6S 0 ~01 0 ot. 0 r .!.1 0 ;y6 -~~ ra J,j '/ J!1 ,l, ~ 1 ,~so ll-1 lt C, o6 0 c, 0 l {) I -10 11~ s-o (.Jj i,A(,.r~ · .... Js 0 ~. si o ~ . .f6 0 (,ol 0 ~.91 •) t,~ b 1.<J ,/S·O 
I 

4S ',t/ C J;!?,JJ~ J,~s a tll I.J t. Dy 0 '~ o.J 0 t,1J -IJ '~ yo 
..-/..9 Y,I'.I CJ ~. ts 0 lt 5J' 0 '• o! 0 Is;" Je 0 '. v" I 

~PJ ~ yl I 
f/o/ T '' <c 

6 J~ lt. C, oJ 0 {, 0 ~1-f ..A.J t, y1 A~J; ~& 0 ~ tJ 0 lf,o,.92. 0 (,o6 0 0 Ay ,rui o 
iJ.!/ n c,' yJ u. (11 J.L 

'· D$ 0 (,
1 

OI ~.ro 1», l-1 .1.1Jo ~H .J8 ~:Vt 0 ~. 'f tl V, S.t. 0 . ~o.r 0 . s. .f.J 0 '· y} -1y ~~j 0 

l~~/J G1 ~ 1 11.. ~l9 11.. 6, OJ 0 6 0 ~,to -ly '• H 
-19 lt, J'1 0 1;1 ty 0 viJ'J 0 1 

ol 0 r: J'J 0 6,yl. ..-ly !'~ o 
t/ ~' ~ 4 y 1. I o,lS l:.L t,oJ 0 C10L 0 r.,u -'/3_.1'D L,H LO ",n 0 Ç,l>L 0 ~.5l 0 ,,os 0 -r:.u 0 b,ff -'~I.; f"J !c 

'I I I -- - -- -

Metingen ontvangen op 8 september 1987 

..D.dt. Pl)t 1 Pvl-6 'Put~ 'Put f Pvt .9 Put1c Put 11 Pvf"'l. p, 
P.:l fl~z 

P..J~u!-J 'Pvflt Puls 
'h.( tiu . _p" 'f ffilz. . lH+,'/ ,11.1 z. A:.f Nj-;_ I Pe, f f1J1 . Pe~-r Nn . f'e1f tf.U h./. H~ z. pe,f ffa l. Pu( Hi!z f+ ,'f. fiJz P. 

Z-1}fji'1 l,4; Lo ',J J il,S ~,c·~ II?,S b,g '\ 0 'J' AL,S 61~b ;?L 

1.~1 f/S) ,,r.z AJ G,.H AJI ,,1L DS ,,11 v, .r ~q ~j fo,tf AL 
lSIP/Jf ~,fS !At, s ,,JJ l-1~.'s ,,1J i ~.1Î /,S &JO AS '·~() Al,S 
l~tt/R] '-,ff .Ab b,J5 /IS &

1
1S 0 2lS l-1J.s ~JL -1J,s ~vJ /11 

lilt/i} (,,ry !"s.s L!~ A.f G,1~ -1 ,1J .J ,,1 y A~ 1 S1 AL 
I Jj HJ~t.t ~~ç~ AS .A! ,,1l -1 ,,12 1,S 6, JJ' -1y ,,S"1 11

1
S b, 

J<fï1 ~.,sj A S 
' · ~1 IAJ; s "15 0 l,~ 9,s 6,J ~ A1 {,,SJ -1S 

-'Lo ~1 -1f9jt "·ft 11v. S' ',lfl .;t,f ,, ..-1 
'· 1 

o,s ~.JC ..1J (S.S 
lj jjJ ~l.r t ~s 1>, yl ~~ 1., to 0 " • 'j 

(.l J6 1J, S' ~,SJ AJ.. 

J I Y)J ,,st l-1~. s 6, "'~ 6,22 !lS' ~ 2l J ÎJ} ~l,S t,SJ f 

Y;31/l; l,J~ .A ~ t, l'y z 6,2~ o,s ,1J ..3 ,.lS 11, s •,sJ ~! 
",si 1S ~>, ~s '.' y )_ r- ,t ~ j 'I q j-111! b,b1 bs s I 

i~ e-t uJe ~{/ ~ f.t.Gl 

""' 

y.Jf 0 r. bi 0 lt,!i!J 0 

~SCJ 0 Ut. 0 s 0 
~.s2. 0 UY 0 ~cL 0 

~ 91 0 ~,ti 0 lf, ct. 0 

~.~J 0 ~.H 0 s: os 0 

v,9J 0 ~, ~~ 0 S'os c 
~.oJ ~ jJ' 0 1{,/o 0 0 I 

~oef' v,.95 0 ~J'o 0 0 

y,S! 0 y,J'O 0 s,1o 0 

s 0 yJ1 0 SI1L 0 

~o1 0 f,/1 0 S',1L 0 
S, o1 0 t,IIJ 0 ll:'1L 0 

/} IA'ul J ' CA ~ jl-1 . 

G,1L 0 "'!I.S 

t,1J Ci S,9f 
,,1b (} ~Jj 

'·1~ 0 6 
~1 0 bo1 

I 

6, 1} 0 (,6 ,,2 -1 0 10~ 
~o,n 0 ~oy 
6,!..1 0 61 o.r 
{;,ly 0 ~.~ 
",t.~ 0 

'· 0 t,,ls 0 'oJ 

(.! (,, J 

0 ,,:>' 
0 (:,,SJ 
0 {,,SJ 
0 6,S5 
0 &,SJ 
0 ,b.3 
0 "· "~ 0 '• tr 
0 ?H 
0 ~~ 
0 ,. i6 

I 

tv, s ~H 

f-1t, S" .r,~5 
AL ,13 
.;fL ~J 

j11, s ~a 
-11 J'l 

j11, s Ï,sJ 
-1l ,IJ 
"''J ,SJ 
-11. ~~SJ 
f1t.,S .~J 
-1t. ~ ie 

ç 
0 

' 0 

( 

c 
C• 

0 
c 
0 

0 
0 



BIJLAGE 62 
Metingen ontvangen op 24 september 1987 

--j-; '?vf:J. ?u{.!. PutJ ?.tv Puf s Pul: 6 -./CJ Jill 
l u I -t I t I I" I ; 

!i-'t; r f/J l , Pe,f tf.n. Pe,f tiJL 
tI ::tï!] I" f f -1 s "· H /1 8 {, z. t, L 

Ped ftu. !?ed. t'IJl.. P'Zf. ft~~: ·:pe~Ï&.!J!.,L!Êl.., P~f ttn fl.;f fiJl. f~; f :rtu.jPe.,'f _11-J<! I' 
~lv J lJY'vllse{I.1A.fs So1 o lt.fJ o ' 11. o 'U o ~~.) Q t~l. 4 .J ~ 

1.1 f'luz., 
t .. 0 

l.- c 
{c C 

i/Y!f}.-~,s.:i . H,S ,,~L ..A~S G,l.~ -1,5 C,Lf l r;,,H _...1.3 t,t~ AS .s;vL 0 y,J'f 
.9/.9/ BJ. l ~1 S9 A' ',~t .Af,S ' 1!5 0 (,l~ J, S l,'f1 !AJ,S i1 i.o A~ {oJ o l(,by 
A(,{J/ f}jG, (·t .)t. L,~s -17,.f G1ly ..J l,l~ .1 ',v1 _AJ C,lo A,f s;ol f,fo Uit 
A<JY/1 f , l, U A t, ~~ 1f, l <, lS o t, lS A, S l, tl AJ t,S:i A> s; Zo Af Vl 
A!J;tJi '.tv "tf ~,vy -1 s;s ~-.,H o c,~.-7 ..)~r c",J A J ",Lf A! S,J.tA/,r v,.P} 
1S/:J;J~( 'y 1'/,S ~.~.JAS Cl) --1 ,,2J. '(, riJ t,yJ -tJ, 1.,}1 1.1. r;Lt A.9 it,JJ 

..,.1</ J!.YJ ! ~,H A~f" ,,~s A J /ll -1,.r c,LJ' y j G,yL~4.r j (,sJ f,so .r;lt 1},r ~'fJ 
/'1/jJJ I [,L~ .As {,

1
t;i IJ, r · t21 A V-~ .lJo ;q) l(ll,S ,,s! ~,ro s;û o.r y,! 

, ,.IJ >11!1', t t -•I s <, ~I A'l, j '11 A, .r t,Jo IJ' p s -1 y f, 'f VI o f: LJ 11; s ;,f!i 
i1(!!jr~c, C ~-~:l.S.~~';.,_! b,J11 ~- ~ ~,Jo c;_ _ i t:, r~r~:: l','J ·~t~-.'f.~~ :~~~ ~,91 

0 ~1L 0 

0 s, 1~ 0 

0 .J,1J 0 

0 s;ty 0 
0 S,1L 0 
0 S,1{ 0 

0 s;t~ 0 
0 J;1 0 
0 .r;/.P 0 
0 ,.r lt 0 

~ . i 

u..r 
t't.s 

I 

t:.,L{ 

'·"' Vf 
l,lJ 
", l5 
(, Jo 
~Jl.. 
t,Js 

0 ,'cJ'! o lilf .·-IL ·r 
0 i to l o 1 ( l!/IJ,S ~ 
[; · C!i 0 I ~ if '._.p s 

I I I ' I' 0 ~10 0 l, 71 -l't 'f 
0 ~///.. 0 :ll1 ·I~ !S 

I ! I 

0 ~1L 0 t.-r'~ .-t~-;n 
0 l-,1J () 6, l..f i s ~ 
0 f-,1S o CJ1 ~1-1 ~ 

o •.•sj o .',<1{' .>; 
0 ·'· 1{ 0 :,, "' (I !>: 

_ 1 ,.. -· -.--- C11l._ • 

:ru c 
lJ c 
(~ c 
Cy' tJ 

t.l' 0 

Cl c 
u t · 
WD 

.! Af-ooi. 

kfJ- A!/~/J'J . ' 



Metingen ontvangen op 22 maart 1988 BIJLAGE 62 

n point IJCU nr~ ~rnr J nr4 JJC:il nr ""''"'6 OC>Irrr IIC~RTK J'Cillll9 O<l l nr !O no.Int PCI Inrl 2 pc::llnriJ lal~~ 

IUU m an m cm m an m an m cm m an m an m an "' on m <m m cm m an m an m 
Tl/.ll I O,OU ION TKo I (1. ~~.60~ I o.oo ), I o. 

I 6. 1.62 I 0.00 . )6 I u. 
I U,UU i ,70 16.00 -s,1Y ,W I 4, I u.u 1 4,14 I 0.00 I~.~ : I.JI 1 4.K9 1.~ 1_11. 
I U,UI s. I S.SC I.RI n , ,~ .. l.O I~.~ T6, I 4.113 MXJ I u. 

4( I H, .)9 I O,UU • 4 I U, s. 14,5( .79 I 4. I 4. l .O I 4,4: .98 1 4.111 I,UU I U • 

{11 

A 

IC A 

_28/4 

l:'J 

10 

""' 
)I 

_u Dfl\ 

l ' 

L 

t:= 

"' '"' 

• -· 4! 

Kl 
!!. ... 
88 

1'11 

OI 
Ol 

"' 

18 
19 

>. I U,UU 
,b • 5.51 1,00 
68 1.00 M6 1.00 

• 70 >.4 .)0 
• oo ),40 1,20 

.t><> .>U • J,UU 
.>u , 1 u.Ju 

I,IXJ _)~,34 0,00 .29 I 0,0( ,26 
1,66 I,UU •.3 ~ I O,UU l..ll I U.UU ,211 

IO.)U 5.40 I 0,30 
1,00 1.4 : I O.JO 
,)U 1,4 . I 0,00 

I,UIJ >.•9 I u.uu 
I).)~ 5, 51 D.OO 
I l , lU I 0,20 

,)U I 0,00 
,,I/IJ ,)0 u,uu 

IU,W >,(l:t . U, 

,)l ),64 
,uu 1,6: 0, 

"·" u. 1,01 
,)U 
.J~ 
,)\1 

,16 
,76 

•• 86 0, 
o,K ,UU 

I.IIU I,W ,50 
~ 2.00_ 5,89 ,00 
~.00 •,Y ,)U 

16,011 I,Y I,UU 
I 4,>U O,OJ Y,UU 
I ó,W 6,1)( 13.00 

· . 1~ ,)0 6,()<; ,50 
,O!J 6.01 11.00 

,21 h.Uil o, 14,)0 
•.w : o,J• r> ,oo 

, 1 6.14 .~u 

I 0. 
I 0, 
I U, 

I 0, 
I U, 
I u. 

I,)U I u.uu 
,)6 .00 .H 
,)8 ,UU 

o,)Y I,Ui 

••• u u. 
1,8: o.~o 
1.8. O.llO ..• : U,)U 

•.8~ u:>u 
.UI 

1,9: I 0.10 

IU.OO . ,u I 4, I 4, ),0 I UK 
1,)0 •,70 I 4, I 4, ),U I 4,34 I o. 

14 ,0~ 1,66 I 4, I 4.JU I 0,00 
. >~ 18.00 5,(.0 4;1) I O,IX 4.24 :lf.Olr 

5.50 5.011 5.59 4. 13 4.2: ;oo~ 

/,UI ).4 t.OO ,56 4. I 4, I:UO 
),OI 1,4 ~ ~0 I 4,0K I 4,18 I 0,00 

I,U ,)U 4,06 0,01. I 4, 18 I 0,00 
J,UI n,oc s. I O. l U l :lf.Olr 

I 0 ,00 ,)6 ,)0 .59 I 4 , l,OC ,94 0,00 I 4.!3 I 0,40' 
I U,Uil ,lH I,OU 1,6 1 I 4, J,OC .lH> I o.uo I 4.2.: I 0,00 
1 u,uu 1,6 13,00 J,65 ~~~; 1,00 I 4,2 nr.m1 

1),00 1.6: 1,00 5,69 I 4. l .OC 0. :KJ I 4. rlTO:UO 
, )~ 1.6: 120,00 .11 I 4 , 1.01 0. )0 I 4,34 I 0.00 , 16 

IJ,.)U 1,0 1 10,0~ .n . I 4 , 1.!11 I 4 , . U,)() I 4 ,36 I 0.00 
, )U 5 ,~9 17,SC I 0,50 I 4. l,OC I 4.08 .:KJ I 4,3 rlf,lllr 

1.6~ I~ .)~ , I 0,)0 I 4,29 I,IK I 4,10 U,()() I 4.llf lll,OO I 0,00 
.)U 

I,IIU 
III,)U •.K O.JO I 4, 

,>U '·" · I 4,l 
i,69 ,50 i,B: I 4,18 

I,IK 4,16 O.:XJ I 4,44 I 0,00 
I,IK . 4.111 . U,UU I 4,4 I 0,00 

4,19 .00 14.4lfnr,lllr 

o.oo 
1 .) ~ 0,00 
~lf 

.lO •,86 I 4,39 
,74 ,.)U fi,O' I 4 ,4: 
;ro 1,51f -5;98 .CM. 1 • . 

l,OC 1~. 
I 4, 

,)( 

l,ot1 
U,l/1 

4. 1.00 I 4.49 I 0,00 i.6 
4 ,'1.: 0 ,00 I 4,56 I D.W i,68 
4,<' ~o;oo ~ 1 • . ;s 1 o.oo ,70 

c4, 0.)0 I 4.59 nr.oo 
4, 0. :KJ I 4,(>! ni:Olf 

6, I 4. 4, 4, O,JO I 4 ,6~ I 0,00 
,IM i,Ol I 4. 4, 0,)0 I 4,10 I 0.00 
.9U I.Ul • I 4 , 4, 4, o. :XJ I 4, I 0.00 

, .Y~ . .1.00 6,14 i 4,15 4; 1,00 I 4.7T nr.mr 
J,UU 6,20 J2 ,50 6, . 4, 4, I,OC I 4,76 nr.mf >.8'li 

6. 32,00 6,10 ! 4. IS . 4, I,OC I 4, ro;ulf 
6,'1. 3t..:>u 6.30 , 4,10 • 4. I,IK I 4.KO I 0,00 

2 , 0,20 I,UU 6, 111, ; 4, 4 , 1.0\ I 4,19 I 0,00 
•· . o;~u t~.SO 6;43 · ,oo 1~ 4,76 11, , 1.0\ I 4.80 I o,oo 

: 6. I,OC 6,45 • I 4. '.00 4, 1.00 I 4,1l'T rlf,Olf , 
I 6.10 I.OC 6.4: 1 JG.~O I 4.75 o,OO . 4, )) 1,00 I 4,84 I 0,00 5,9~ 

I 6, .ooI 6,48 l:lli.UO I 4,76 .>0 I 4, I,IIU I 4,1!: I 0,00 i.9 ' 

>,43 

>.60 

.98 I 4 ,1S6 J,UU I U, 

.96 I 4 .&l 1.00 
rrr.o I 4.78 

[4 • 
13B,o l4 . 

I 4 .~~ 
I 4.~~ 

I •,bC ;IJU 

r.w !J.o 14.69 I 0.00 

I 6,()( • I 4 , I U.UU I U,M 
I 6,01 I 39, 1 4, 1 u,uu 1_ u,f>4~ 

I 6,02 W,OI I 4.7: I 0.00 I 0,1>4 
16;o::r • I 4,81 I U,UU I U.M 
I 6,0: 129. I 4,6 . I U,UU I U.M 

I 6,02 • I •.•• I U,." I_U. 
, I 6,02 ITI:OI I 4.~6 I 0,00 I O. A 

l ,OC f ó;u: r'n.>• I 4,MK I U,ll\ 
),QC I 6,0: 119. I 4,Y. I U,U<. U, 
1,0( I 6 ,0. , I 4.Y: I U,U<. 

r.n l>.o :,9· 1 o, 
114, I,Y~ 

.114 I u. 
114. u. 

' 30, '·" 
. ro:orf fw.OI ). 
.oe 16;4: • 
,00 I 6,4: 33, 
,DG I 6 ,4; 32. 
.oe I 6,U JO. 

J,UU I (),« ~OI 
IT.rr "ID. 
16A! 24. 
I 6,4: 23, 
I 6.4: 14. 
I 6,4: mJ:OI 
16;R mr. 
16,46 118. 

•,Z6 I 0,\JU 
,24 I u.uu 
•.1: I U.UU 
,lH I U,IIU 
, 1 u.w u,••~ 

l,3l I 0.00 0.64 
•,J; I u.oo U,64 
,J4 I u.uu ll·~ 

I o.•: ,41 , I o,u •,oo o .V~ I u,uu ·,Y, ,)0 I 6. llUO I 6,4' 129.SO I 4,18 I 6,00 I 4,)8 I 0.00 I 4,86 1-0;SO 1,9&~ .no· ;;lil rO:OTI r~ IT'J, l,a: .00 I U,f>'l 
o,< IJO,OO 16.'23 1 2~. I 6,00 I 0,0~ 5.9~ ~.00 I 6,20 19.50 I 6,4 1,00 I 4,79 ,50 I 4,59 I 0,00 14.U I 0,00 6,00 I 0 .00 i.K4 l,OO 16.46 !8, 
6.4~ tY,lU o,24 .uu •• ~ ' u.>u ,'19 t,uu : o.tu u,uu o,4 1 4.Yu u,oo 1 6,02 o.oo ),86 .00 1 6,4: 116. 

.J~ ,UU , U.64 

.JO U,IJ<I~ ~ 

Page I 

.... 1••.w 6, ~.00 I.UL uu Y9 •• W •u rrr.oo :so :61 4,90 I u.ou I 6.03 .00 •.86 .00 ;;rr ~0 .lti Uil ..• ~ 1n.oo 16,26 24, ,)0 16.)0 ,41 ,Hl ,so ,62 ,00 :mr '.ti~ . oo ..•. u . .•u IJU ..• , ,)U 16,30 110 I,UU l2 '.OU ,47 .~) , lU ,6) ,00 .00 .60 o,4H uu 
IL4,)U JU Oll )0 U4 I,UU .DO ,00 ,94 ,)0 ,06 89 .00 IR-

···' •.00 20.· 1.00 16.50 .46 )0 ,66 .00 ~· 
]JlJ i9 ,00 18 IJU ..• , •• oo .lU 20 ]4,)11 .46 uo jU ,{>Al ,00 ,94 . 00 .06 Jllf ~ . IJU .... .>U 211 ,)U .lU .46 ,110 ,94 ,00 .06 « IJ.~ 42 M 

o ••• w 29 llU,lU )4 ,uu 12 13.00 ..•. ,00 :90 .oo 18 il•r ).••~ 64 
,)0 )0 I LU,; )U ,,46 0.()( ~ :mr 46 t>4 

1,49 I 6,31 120. I ö. I O.OC: .or 46 11 ~ ,,.K I 6.30 IY I 6, IIJ,OC .00 .09 011 I 0, ,4K ...• I o,JII I o. 1050 .46 ](9 U.Uil ,91 .oo •.09 00 :mr M. ,1>4 
,)U ,OU [6.32 ,46 116. .00 !1T :mr OU .00 ,48 ... 

••• 8 II>.JO 120.0 12,0U ,46 ,KJ ,00 :co :09 ,00 ,4K 1111 .w ,M 

o.•· lU,>U I O,JJ IU.)U 1), .uu .00 .09 :mr ,4K ),4; w •• 
,,48 l.l.OO 1 0.3U !,1> 2Z ,00 .86 .00 ~ .oo i.(' ll!: •••• M 
•. u 6,: 20 .84 . 00 :94 . 00 i.48 I 9 . ),4: uu 64 
,4K 20 ,00 ,84 .oo .94 ,00 •.46 110 ).41 uu ~· 2U ,00 12t ) 0 ,00 ~3 m >.4 00 M 

20 JO ,IIU .94 .00 >.4ft '·' .64 
.20 .00 .00 w .00 1.4; •.Jb ,00 .b4 

••• I 6,24 00 .20 .0!1 ·24 59 .00 [ilf .00 1.44 11 6 •.J : .uu .... 
,4 4 .UUI6, 121 OU ,20 ,00 ,21 )9 ,U() 1.86 1.4: •, jb .uu .M ... .... I 0.10 OU 19 IKOO ,21 I 0,011 I.H6 .00 ~ .M ... , )U I b.lU uu 11>,20 .00 .44 .5[ JO,OO 4,86 .00 'f(i •.14 .uu ,64 ..•. 21tlU 1 b.2o 12( ,0!1 ., ·'" .00 16.20 12!.00 .46 128.01: I 4.~· nr.lJlf ,OU • 00 46 lil . .vu .<>< .... ~ .oo 16.20 96 ,OU ,UU I 6,ZU ,50 128,00 I D, ,00 I 4,8 :urr r.w .uu 4b ,50 • uu ..... ..•. ~·.IKll 6, w. Yl! .>u ,UD Ib.~ 1,00 :~~ 12>.00 ~16 I U,lU I U,UU I 4,88 ,00 16.00 .or :oo All l"lC ,00 .1>4 

•• 46 25.00 :6,24 12!l.)U .)U u,uu 6.2 •. 4: 124 . .10 0,00 . 4,90 ' .00 I 6.0: .00 l.OO ll:ll!l ).38 ,00 .M 

),4: .oo' 6 . 124 .Otl 6. 18.00 •• 4' 120.00 .84 .00 I O.OC ;:m: ,00 • 08 ,00 i.48 16 . ,00 
),4 . llU .uu ' 6. ,00 0,00 6,2 18.00 1 •• ~ 120.00 .84 .oo 66 I O.OC .96 ,OU i.48 ,w 
),4 llU .uu i 6,26 I,OC ,uu u.uu 0, 'l li,Oil ,:111 11U,UU ,\JU I o.oo .96 1.00 .00 .99 :oe 3T To.llC ,00 
>.4 (70 .00 ! o,z: . 6. 19,00 •• 41 120.00 :as .00 68 11[00 .98 1,00 .00 .04 .00 .54 nr ,4 8~ .uo 
),4: 12U ,uu 16,29 • .IC .00 I 0 ,00 ; 6,2: 1 8.0~ >.4 1 116.~0 .88 .00 68 I 0 .00 :9lf . oo .00 .54 19 . ,4!1 .uu 

' " 1 o ,qy I),U\1 o,l IW.>U ,UI ,u u : u ,uu 18 IJ ,)UI l>.n .. ~ ,00 I U,OO 1.00 1.00 n :00~ 0,4 I ,_.~ 
IJ,W ~.L llU.W ,u u ,W~ , U,UU 18 II J ,OOI6.JB I u,uu ),U_I 1,00 12 ,00 .. ~. .4!1 .uu ,M 

/,UU I,OC .oo .oe 1 6.46 I 0.00 5.0[ :ur 12 . uo .50 18 . ·'" .uu ·"' •.uu ,UU ,00 ,00 I D,UO 5.02 .00 .TO ..• ,00 ,M 
.56 ' ~9.00 6.'2· .oe .00 .00 .44 I 0.00 5.0: .ou .JO .56 120. ,Al! .uu ,b4 
. 49 1,\JU ' 6 • I'Z.l ,OC ,00 lb ,00 .00 I 4 .9 ~ :ur ..• '1 6. . uu . ... 

1,00 1 6 . .oc ,00 .u u ,00 i,OI ,00 .02 llf o.g ,00 ,64 
·.5o . b.Z I:U,UU >.OU >.1 0 •• 50 ,()() IU6 ,00 ,08 i.46 120: ,\JU .1>4 
!,UU 6, ,04 )0 ,00 I! 1.0!1 .00 14.9: ,46 ,uu ... 

•• !,UU ,30 •. u. JU '·"" >.Z !.Uil ,00 14.92 .06 KfTil 1.40 ,U() I,M 
t,UU o .. .w •• u> ,uu '·'" 6,2 

•. 50 1.4 .00 .oo r 4.92 Ir( 1,4 J,M 
1,00 6,29 ,QJ .00 ' 6.00 1,00 6,211 1.00 ,00 .00 I 4:93 114. '·'' .w I.M 

•• ,OU ,29 •. u. ,00 6, t,UU ,)U .... .uo ,00 I 4,9: 114, .JV 

Page2 



U> 
27 
211 
Jl 

122 
711 

Metingen ontvangen op 22 maart 1988 

14; 6.4: 24, I o. •. o.ou •. 
14< 6.46 u. 1 o, o.u. u,uu 0 ,11 1 

I 6. 
I 6. 

o.u. u.>u o,lll 
o,uJ u.oo o,u; 
O,U, ,UU O,UJ 

6,48 6 . ,)U o, 
)l 6.49 10 , ll .lO ó. 0,)0 

•.4Y 1U. .)4 I.UU 0, U, lU , 
1~4 6.49 lU, ,IJ_ ,)U 0, ll,liU 

6. . 18, . ]6 .;)0 6, ' 0, 50 
I)M 6 , 1~. .l~ 119,)0 ó. ,00 
I>> o.>• o, JY I IY,UU o, U,Uu 
160 I 6.54 •.>U ,,,. 11 n,w 0,1 o ,uu 
161 11>,)4 I 6. I K, 11 6, 16 ,00 
I !>'I I O. I b, I In, I O, I Y u,uu 

I 6 . o. 6,20 ·""~ 
' bto I b.>ó 6.<0 u,uu 
101 1 o.>o 11 • . o,a u.>u 
16K I 6.56 I 6.24 O.>u 

I 6.)6 I 6.24 .oo 
I O.lY I 6.l4 .lU 

73 1 6,)9 o. v,uu 
I 6.61 ,)0 I 6,24 
I o.o .>U I 6.:t: I U, 

'" 1 o.M .>u o. 1,uu 
,. I 6 ,04 •••. I,W I o. 

16, 
I o. 
I ~ . 
16, 
: o. 

1R7 • 6.6· 
188 I 6.68 1 1~.50 I 6. 

• ! u. 
1.00 6.32 ' o. 

189 (6.69 I 6. . 50 6. : 0.00 6. 
19~ 6, I 6, >.00 6, .)0 6. 
IY. I 0, I 0, 
I~ I o.H I o. ,J< ,>u , 0, 
ll'O I o, >,>U I O,lo I,W O,JO 1 u.>U I 0, 
206 I 6, ,,): 6.J6 •JU 

I 0 .6 , lU I 6. .JO 
'111 • lW I O,lO >,OI . C,l4 ,)U 

I 6.6 ,)ft ),U 1 o,to ,:Ju 
,rJ 

,ZJ 

.u 
16. 
1. 6. 
:6, 

2" . 6. 
29. I 6,44 I 6. 

,,u• 
·'' 

o. 
I 6. 
16. 
10 .. 

'·" I O, lll 

Maasmechelen -1iest.c::n 

• JO 6, 14,UU I 1>,0: llii.W I •·~' I u.w •~·"• ~ u,w ·~ l_ll._uv_l_<>,u: I u.uu 
, lU o.lu 14.\Jll l_o-'•• llu,w 1•·"'- L""i"_ l"_.<>>_ -"""!_ ~ ~~ LU~.v_u_ 

6,20 14,lU I 0, lll,W I •.64 1,1111 4,Y< I u.uu I o~ ~ 2_, ~ 
,)U 

,)U 
,lU O. 14 ,VU I o,o: IIY,>U I •·"' I u.w l_•~·o•~ _u.w ~"""'- 1-""'1.1_ 1 o.u: I u.uu 
,lU O,l< ~1_!>,4_• I~''!- :>U I~ 1_\1,\1\1_ l_4_,t>: ~ ~ ~ 

14 .110 ••• • 
r.uu 

•,lt I,UU '~·• • 
12,!tl 

•~;2~ 13,\IU 1,4 
,Jl >,UU 
,Jl 1_1>,'1 ' 

o.>• loii,(JII I o, 
,I) 14,UUIO, 

,JO 1.1.1" [_<>,J' 
,)6 13,UU I b,l: , 
:Jo ,>u 1 o_, 

,])_ 
~ I_!). 

I o. 
LO, 

I J; I o, 
•.•< I o. ..•. ,,.,u LO,OI • •• 

• •• . IJ~~ 
16,)11 1 0,)~ ,)U 
I O.)U I O. ll , >U 

, I O,u• LD,04 I u,uu 

I 4 , 

14, 
, .. 
I 4, 
I 4, 

I • · 

'·"' .... 
1,< 

I ''"~ ~·9ll~ -'· 
10, 15~~"._ 
: o.49 ! l6 .. ou 

I,UU .6.~8 I ,UU 
6, IK,UU 

,UU 0,)4 I,UII 
,)0 

, ) U 0, 

~. I,)J 

,)) ..• 
~ .. L~"·'U. 
I O.C>I 

1 0 ,14 ' '· 
l_O ,OY 

~· 1-"'?~ 
••• • I I O.UU I 6,6 

.~0 1,49 IZ.UU I 0,0 
JU o.4~ ll.UU I O, 

, JO ,>U_ LOo4 

' . 10 ~~ 
,JU i ti,2S ~ ~~ 

l. 
), 

I '· 

16, I~.UU I 6,4 . ,>~ I 4,YU 

I u.w I 4,00 .w 4,Yb 
. U,)U I 4 ,0, [ IJ,W 4,YI 

_u,uv_~ l-"'uu_ 
0.00 ~M 

I u,w 14, 
I u.w I 4,14 I u, 
LU.\1\1_ L4_. Lu,w~ 

I U,:IU , 10 
I U, JU .'IQ 

-"'""-~ 
u. ~.•u 

. _u, ~ , eu _ 

'u. 
: u. 

~ 
I 4 ,ö l 

' ··"' U .' 

'0, 
~~~ 
I 4 .~4 I u. 
I •·•• I u. 

, . i • .•o I u, 
, )U ~_I LU~ ~.ll)_ 

IY.OO I 4,ö~ I u ,W 
. lU ; 4 , 01 I u,W 

,)U '~ ·~·•Y~ I u.w 

I.UI I O, JU I U,UU 
1,_1)1 I o. l l I u.uu 
"'JJ L_<>. ' u.uu_ 
I,UI ·~~ 

'·"I"·'..:!.~ 
I,UI I 0,10 I u.uu 
"'JJ 1_1). l l/oUU 
,,U l O,!...'_~ 

·'U l O. I U,UU 

o,y: 1 u. 
>.Y• l ll.UU 

··~Y· IY·U~ 
~ L".\ffJ 
~ 

>.Y~ I u.uu 
r.u~• LU.uo 
....,_. ~ 

• 4 

·~L_<>. ~ l_ll._ ).0. 
I O,ZJ I u. .~ 

19~· U, IV I 1,1, •.O: 

... 

L_<>.!!_~~ ~ '-l'' l l . 
I 0.2• c..<!,/!1._'-"-' ~~l"o""-
1 o, U, JU I o.u~ I U, I o.oo 
L_<>. ·_u, Ju l o.u•~ 1u. 1 o,oo 

I,QII O, ~1...'1.!.'."__\1. ~-·-
l,l/1 1 o, u,uu I o. ·~ 
~UI I 0, U,\111 I o,IU : U, I o. ~ 

""' L " ·'" : U,UU : o. ' U, I 0, ~· 
I.Uil ~ ~~~_.,. i_<>, • •• 

U,UU ! n ... U, 0 

-"~""~ l o. 'u u. o. 
"-'-"-~'-"· 1 u. 1 o. ~-

I ' · 
I ' • 
I •· 

l!,tl!l_l_4_.!)_ 
I 6.W I 4.9 I u.oc 

,)U I • ,v, I u.uu 
1 ,...,_ ~~ L-",vu 
~~ 

.~lil 4,\SY 

.>U I 4.Y4 
,)U I • • Y• 

~><J-~0: 

J,W 1 • . .w 

L".· I_U~· I " • 
~·~-"' 1_1). 
1·.~~1_1). 

II U. 
IIU. 

l b, J4 ~ ,_l_ll_~ t_<>, _o, 
10, l U~ ~[_<>, _o_. 
o, I u.uu I u,uu I o~ L.!J!, 

LU. I o,10 

~"- 1 0.10 
I,UU I 6, ~ ~ t_<>,IY~ 

IU,UU I o. I U,UU ~ ~ 

~ 6 . I II.UU I 
~1_1). I U,W , 

~ ~ 
I 0, !!_~ 
I o,,o I u,,u 
I O,U t I U,JU I,YU 10.4 ~ 

- · · LO. IU_I U,JU O,Y. 

. u• I.UO ~ ~ • .r_u. o,uu~ 
,UU I u.uu I 0.._1_! ~~ '..! 

I o, 
[ 0 , 

.. .. 

Page3 

BIJLAGE 62 
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BIJLAGE 63 

Resultaten van de peilmetingen uitgevoerd door het L TG 

De peilen zijn aangegeven in m + TAW 

08.05.87 18.05.87 21.05.87 18.09.87 

Diepte Peil Diepte Peil Diepte Peil Diepte Peil 
grond- grond- grond- grond- grond- grond- grond- grond-
water water water water water water water water 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

Peilbuizen Tl ESTERS (NMW) 

P9 4,845 +33,675 4,865 +33,655 5,685 +33,315 

P13 5,235 +33,760 5,327 +33,668 5,327 +33,668 5,183 +33,310 

( Peilbuizen JANSSENS (NMW) 

J2 5,940 +33,606 5,980 +33,566 6,290 +33,256 

J3 5,415 +33,469 5,440 +33,444 5,765 +33, 119 

Nieuwe pei I buizen LTG 

G1 3,915 +34,683 3,995 34,603 4,015 +34,583 4,350 +34,248 

G2 5,662 +33,648 5,770 +33,540 5,785 +33,525 6,105 +33,205 

G3 4,715 +33,502 4,825 +33,392 4,850 +33,367 5,150 +33,067 

G4 2,755 +33,468 2,815 +33,428 2,825 +33,418 3,030 +33,213 

G5 6,020 +32,895 6,130 +32,785 6,140 +32,775 6,375 +32,540 

G6 5,880 +32,280 5,970 +32, 190 5,975 +32, 185 6,145 +32,015 



BIJLAGE 64 

Resultaten van de kontrolemeting op de peilbuizen ter plaatse van het 
schadegeval (zaak TIESTERS) 

Peilbuis Kontrolemeting L TG ·Meting NMW 
nr. 

Diepte grondwater Dikte stookolie Diepte grondwater Dikte stookolie 
(m) (m) (m) (m) 

7 april 1987 6 april 1987 
meting op alle pei I buizen 

P1 5,695 0,163 5,68 0,170 
P2 5,387 0* 5,37 0 
P3 5,320 0* 5,31 0 
P4 5,300 0* 5,29 0 
PS 5,524 0,189 5,53 0,220 
P6 5,578 0,004 5,57 0,005 
P7 4,120 0* 4,11 0 
P8 3,927 0* 3,91 0 
P9 4,220 0* 4,21 0 
P10 5,338 0* 5,31 0 
P11 5,175 0* 5,16 0 
P12 5,990 0,403 5,99 0,450 
P13 4,702 0* 4,69 0 

8 mei 1987 steekproef op 8 mei 1987 
4 peilbuizen 

P7 4,640 0,046 4,65 0,035 
P9 4,740 0* 4,73 0 
P12 6,620 0,295 6,62 0,300 
P13 5,235 0* 5,22 0 

18 mei 1987 18 mei 1987 

P9 4,845 0* 4,82 0 
P13 5,327 0* 5,32 0 

18 september 1987 18 september 1987 

PB 4,890 0* 4,89 0 
P9 5,183 0* 5,18 0 
p13 5,685 0* 5,66 0 

* geen meetbare dikte van stookolie, wel kenmerkende geur en sporen 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Cette norme concerne le transport, la 
mise en place et Ie raccordement des rê
servoirs cylindriques A génêratrice hori
zontale, en acier, ~ simple ou double pa
rol, d'une capacitê de 0,5 3 250 m3, des
tinês au stockage d'hydrocarbures qui sent 
liquides a pression et température atmos
phêriques et dont Ie point d'êclair est 
supêrieur 3 SS °C et infêrieur OU êgal ~ 
100 •c. 

La pr~sente norme s'applique aux r~servoirs 
raccordês de façon durabl~ à une instal
lation de atockage, de distribution au de 
consommatien d'hydrocarbures et dont le 
remplacement ne s'impose qu'en cas de mise 
hors service des rêservoirs. 

Cette norme est applicable s'ans pr~judice 
des dispositions lêgales existant en la 
matière. 

Note : Lee preacriptions de la norme 
NBN 237 (1953) ''Chauffage centrsl, ventila
tien et conditionnement d'•ir- Conditions 
commune• l toua lel ayet~mea'' ne aont pas 
d'app1ication. 

2 CONDITIONS GENERALES 

2.1 Types d'installations autorisêes 

a) RlsePvolrs acc~ssibles : 

- non enfouis (~ l'air libre ou dans un 
local situê au-dessus du niveau du sol), 
avec espacements normalisês ; 

- en fosse, en cave ou dans un local sou
terrain, avec espacements normalisês. 

bJ Rlservoirs no" a~cessibles : 

- enfouis dans Ie sol, au partleliement 
enfouis ; 

- en fosse, en cave ou dans un local 
souterrain ou non, sans espacements nor
malisês. 

2.2 Dispositions particuliêres 

Peur les r!servoirs destinés 3 contenir des 
hydrocarbures liquides dont la viscositê 
cinêrnatique est infêrieure a 18.lo-6m2/s 
3 ss °C, certains types d'installations 
sont interdits en zone protêgêe, peur prê
venir la pollution des ea~x par les hydro
carbures (vair dispositions lêgales). Pour 
les hydrocarbures dont la viscositê cinê
matique est supérieure ~ 1B.lo-6m2/s ~ 
ss oe, 11 n'y a pas de restrictions. 

2.3 Rêservoirs et accessoires 

2.3.1 Rêservoirs 

Les rêservoirs cylindriques horizontaux ~ 
simple paroi sont construits conformêment 
~ la norme NBN I 03-001. 

Les rêservoirs cylindriques horizontaux ~ 
double paroi sent construits conformêment 
~ la norme NBN I 03-004. 

1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 

Deze norm handelt over het transport, de 
plaatsing en de aansluiting van enKel
of dubbelwandige cilindrische stalen 

~=~e~:~i~=~ ~~~o~~r!:~n~~~et~~s~~~i~~~n-
bestemd voor het opslaan van bij atmosfe
rische druk en temperatuur vloeibare 
koolwaterstoffen waarvan het vlampunt ho
ger is dan 55 °C en 100 °C niet over
treft. 

Deze norm is van toepassing op reservoirs 
die voor lange duur aangesloten zijn op 
een installatie voor opslag, verdeling of 
verbruik van koolwaterstoffen en waarvan 
de vervanging slechts dient te geschieden 
ingeval van buitengebruikstelling van de 
reservoirs. 

Deze norm is van toepassing onver.minderd 
de bestaande wettelijke bepalingen op dat 
gebied. 

Nota : De voorschriften van de norm 
NBN 237 (1953) "Centrale ver\J,srming, luc.ht
ververaing en klimaatregeling - Gemeen
•chappelij\e eisen voor alle systemen 1

' 

zijn niet van toepe••ing. 

2 ALGEMEEN 

2.1 Toegelaten installatiewijzen 

a) Toegankelijk~ reservoirs : 

- niet ingegraven (in open lucht of in 
een bovengronds lokaal), met genorma
liseerde tussenruimten ; 

- in een kuil, een kelder of een onder
gronds lok8al, met genormaliseerde tus
senruimten: 

b) Niet-toega"kelijke rQaervoirs : 

- in de grond ingegraven, of gedeelte
lijk ingegraven ' 

- in een kuil, een kelder of een onder
of bovengronds lokaal, zonder genorma
liseerde tussenruimten. 

2.2 Bijzondere bepalingen 

Voor de reservoirs bestemd voor het op
slaan van vloeibare koolwaterstoffen met 
een kige~atische vi&coeiteit lager dan 
18.10- m /s bij SS •c zijn bepaalde ins
tallatiewijzen verboden om· waterveront
reiniging door koolwaterstoffen te ver
mijden (zie wettelijke bepalingen). Voor 
koolwaterstoffen waarvan de kin~~tische 
viscositeit hoger is dan 18.10- m /s bij 
ss oe zijn er geen beperkingen. 

2.3 Reservoirs en toebehoren 

2.3.1 Reservoirs 

Horizontale cilindrische reservoirs met 
enkelvoudige wand, worden gebouwd over
eenkomstig de norm NBN I 03-001. 

Horizontale cilindrische reservoirs met 
dubbele wand worden gebouwd overeenkomstig 
de norm NBN I 03-004. 



2 .. 3.2 Tubulures 

On entend par tubulures des tronçons de 
tubes U' filet 1ntêrieu:r ou extêrieur. 
conforme ~ la NSN Ll5} destinês 3 la tra
vers6e de la paroi, de l'enveleppe extê
xieure êventoelle Cr:és~rvotrs à double 
paroil ou des couver.cles des trous d'hom
me des rés~oirs. 

Toutes les tubulures sont en acier. 

Les rêservoirs sent pourvus de tubulures 
adaptêes aux dimensions des tuyauteries 
suivantes : 

- tuyauterie de remplissage (voir §5.2.1) 

- tuyauterie d'êvent (voir § 5.2.2) 

- tuyauterie(s) d 1 aspirat1on (voir 
5.2.3) 

- tuyauterie(s) de retour (voir § 5.2.4). 

Ils sont êgalement pourvus : 

- d~une tubulure de jaugeage (voir §5.7); 
diamètre nominal : ON 50 

- d'une tubulure de jaugeage de secours 
~ventuelle, obturêe A l'aide d'un bou
chon mêtallique filetê : diamètre nomi
na! : ON 25 

- d'une tubulure de jumelage éventuelle 
(voir § 5.3) 

- d'une tubulure de vidange êventuelle 
(rêservoirs accessibles), placêe au 
point le plus bas des rêservoirs et aus
ei courte que possible : diamètre nomi
nal minimal : ON 50: elle est munie d'un 
robinet, dont 1'orifice libre est obturé 
au moyen d'un bouchon filetê; en cas 
d'obstruction 11 doit ~tre possible de 
dêboucher avec un ringard. 

Dans le cas de rêservoirs destinés au 
stockage d'hydrocarburee nécessitant un 
prêchauffage, 11 y a en outre, selon la 
viscositê : 

~ deux tubulures (entrêe et sortie} du 
rêchauffeur de masse, et/ou 

- deux tubulures (entrêe et sortie) du 
rêchauffeur de crêpine. 

Dans le cas de rêservoirs A double paroi, 
i1 y a en outre les tubulures destinêes 
au rempilssage de l'espace intermédiaire 
par le fluide de dêtection, et au contrO
le de ce remplissage. 

Toutes les tubulures des rêservoirs se 
trouvent sur ~eur partie sup~rieure (voir 
NBN 1 03-001, § 3.7), au-dessus du niveau 
maximal du liquide, exception faite des 
tubulures êventuelles de vidange, de prê
chauffage (voir § 5.4) et de jumelage 
(voir § 5. 3) • 

2.3.3 Trous d'homme 

L'installation est réalisêe de manière tel
le que lestrous d'homme se situent sur 
la g~nêratricc supêrieure des rêservoirs. 
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2.3.2 Aansluitbuisstukken 

De aansluitbuisstukken {met binnen- of 
buitenschroefdraad, overeenkomstig 
NBN 115) dienen voor de doorsteek van de 
wand, de deksels van de mangaten of de 
eventuele buitenmantel (dubbelwandige 
reservoirs) van de reservoirs. 

Alle aansluitbuisstukken zijn van staal. 

De reservoirs zijn voorzien van buisstuk
ken die aangepast zijn aan de afmetingen 
van de : 

-vulleiding (zie § 5.2.1) 

- ontluchtingsleiding (zie § 5.2.2) 

- zuigleiding(en) (zie § 5.2.3) 

- retourleiding(en) (zie§ 5.2.4). 

Zij zijn eveneens voorzien van : 

- een buisstuk voor het peilen (zie 
5.7): nominale diameter : DN 50 

- een eventueel buisstuk voor hulppeil
buis, voorzien van een metalen schroef
dop : nominale diameter. : DN 25 

- een eventueel buisstuk voor de kop
peling (zie § 5.3) 

- een eventue-el buisstuk voor de: aftap
le.id!ng (to~gankelijke reservoirs) , dat 
zo kort ~gelijk is en zich op het 
l~agstn punt van de reservoirs bevindt: 
minin!ale. ndlllinal~;o dian-.et"r : Dll . 50 : 
dat bu1Bstult is voorzien van een kra.an, 
waarvan de vrije oponing is ~!gesloten 
met een schroCfstop ~ 1n geval von ver
stopp1ng D"oOet het ~gelijk zi j n tn ont
stoppen door mlddel ven e en staaf. 

Reservoirs bestemd voor het opslaan Van 
koolwaterstoffen die voorverwar.ming be
hoeven, zijn bovendien voorzien, naarge
lang de viscositeit van deze koolwater
stoffen, van : 

- twee buisstukken (inlaat en uitlaat) 
voor het aansluiten van de massaont
stijver, en/of 

- twee buisstukken (inl8at en uitlaat) 
voor het aansluiten van de verwarmings
inrichting van de zuigkorf. 

Bij dubbelwandige reservoirs moeten boven
dien buisstukken voorzien zijn voor het 
vullen van de tussenruimte tussen mantel 
en reservoir met het detektieflu!dum, en 
het nazien van deze vulling. 

Met uitzondering van de eventuele aan
sluitbuisstukken voor aftapleiding, kop
pelleiding (zie § 5.3) en voorverwarming 
(zie § 5 . 4), moeten alle buisstukken zich 
op het bovenste gedeelte bevinden van de 
reservoirs en boven de hoogste stand van 
de vloeistof (zie NBN I 03-001, § 3.7). 

2.3.3 Mangaten 

De reservoirs worden zodanig geplaatst 
dat de mangaten zich op de boven~te be
schrijvende van de reservoirs bevinden. 
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3 TRANSPORT 

Le chargement, le transpart et le dêchar
gement des rêservoirs se font par un 
persennel qualifiê et avec Ie soin voulu 
peur ne pas détêriorer le revêtement des 
r~servoirs .. 

Les rêservoirs ne peuvent être trainês 
sur le sol, quel qu'il soit. 

Ils sant dêplsc~s au moyen d 1 engins de le
vage, et en utilisant les anneaux de Ie
vage. 

Les r!servoirs sont solidement calês sur 
le moyen de transport et une proteetion 
efficace assure l'intêgritê du revêtement 
si on utilise des cha!nes ou . des c~bles · 
pour l'arrimage. 

4 MISE EN PLACE 

4.1 Conditlans gênérales 

La mise en place des r~servoirs est faite 
par un persennel qualifié avec Ie même 
soin que pour le chargement et le déchar
gement. 

Le proteetion êxtérleur~ f~it l'objet d'une 
vEr~eation visuelle avant la ndse en 
p i :oce. On ve,i~le C!isi!.lement 3 ee- qu' ~ 
tout moment les tubulur~s restent bicn 
fermê~~ par les opercul~s pr~vus 4 c~~ ef
fet, et une dcrnJère inspeetion de la pro
teet,ion et des ope:rcule5 se !alt lorsquc 
le.s rêservoira vienncmt d 'être mi.s en pl .. -
ce. To·ute d6gradati.on est. r~parGe par du 
personnel qualifiê. Pour les rêservoi.rs 
non accessibles, teute rêparation du re
v~tement protecteur fait l'objet d'une 

. êpreuve diélectrique selon la norme 
NBN I 03-001 (§ 5.2.1). 

4.2 Rêservoirs non enfouis 

Les rêservoirs sont posés sur des sup
ports. Ceux-ci peuvent faire partie des 
rêservoirs, en être ind~pendants, être 
un berceau. Ils deivent ~tre plac~s de 
teute manière propre à éviter tout risque 
de eerrosion et de déformation. 

Les supports ind~pendants sont métalli
ques, en béton ou maçonnés. 

Si l~s r~servoirs peuvent subir de CorteS 
varlaUons d., teltlpt!rature !par exemple 
s•Lls sont ~ l'air libre et exposês au 
rayo n:ne·mênt solaire , ou si on réch"uffe 
le produit stockê), ou si les supports 
sent êcartEs de plus d" J2 m, des dispo
sitions sont pri-ses pour assure:r la li
bre dilataHon. 

Les supports reposent sur une fendation 
assurant la stabilitê des réservoirs 
remplis. 

On interpose entre les rêservoirs et les 
berceaux ou tous supports indêpendants 
un roofing ou un matériau êquivalent afin 
d'obtenir l 1 êgale rêpartition de la char
ge. 

3 TRANSPORT 

Het opladen. het transport en het afla
den van de reservoirs moet geschieden 
door bevoegd personeel en met de nodige 
zorg om de bekleding niet te beschadiqen. 

Oe reservoirs mogen niet over de grond 
gesleept worden welke ook de aard van 
deze grond weze. 

Oe reservoirs moeten verplaatst worden 
met behulp van een hijstoestel waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de hijsogen. 

De reservoirg moeten zorgvuldig vastge
zet '"'·-orden op h e t transportmiddel en de 
bekleding moet afdoend beschermd worden 
indien bij het op- en afladen kettingen 
of kabels 9ebruikt worden. 

4 PLAATSING 

4 .1 Algemene ei.sen 

Het plaatsen van reservoirs moet geschie
den door bevoegd personeel en met de
zelfde zorg als bij het op- en afladen. 

De uit,.:end.ige besehennJ.nq wordt \."lsueel 
onderzocht alvorens d2 re~ervoirs dciini
tie! qepla~tst worden. Er dinnt op 9elet 
dat de aansluitbuisstukken steeds goed 
a!9esloten :ijn door middel van daa.rtoe 
voorziene deks·els .. Een laat& te kontrole 
van de bescherming en van de deksel s ge
beurt na p~allts,ing van de rt!.Se:rvoirs. 
Elke beschadl9ing wordt door bevoegd per
soneel hersteld. Voor de niet-toeqank~
lijke reservoirs moet na he~stellinç van 
de ~ bekleding een dielektrische 
pro~f uitqevoerd worden overeenkomsti9 de 
norm NBN I 03-001 (§ 5.2 .1 ). 

4.2 Niet-ingegraven reservoirs 

Niet-ingegraven reservoirs worden .op.steu
nen geplaatst. Deze mogen al dan niet 
deel uitmaken van de reservoirs of bestaan 
uit een wiegvormige ondersteuning. Zij 
zijn aangebracht op zulke wijze dat elk 
gevaar voor corrosie en vervorming uit
gesloten is. 

Oe onafhankelijke steunen zijn van metaal, 
van beton of van metselwerk. 

Indi~n de re~ervoizs grote tempera~uur
schttmmelingen kunnen onderq~an Cbij voor
beeld als :e ln open lucht staan en bloot
gesteld :ijn aan zonnestra1ing of als 
h"t opgeslagen produktc "erwanr.d vordtl o! 
de steunen ~eer dan 12 m van mekaar ver
wijderd %1 jn moet= de nodigt! schlkkin"en 
worden 9ctroffen om een vrij" uit~ettlng 
~ogelijk te maken. 

Oe steunen moeten rusten op een fundering 
die een stabiliteit van de aevulde re-
servoirs waarborgt. -

Tussen de reservoirs en de wiegvormige 
ondersteuningen of alle andere onafhan
kelijke steunen. wordt een roofing of 
gelijkwaardig materiaal aangewend om een 
gelijkmatige lastverdeling te bekomen. 



Les supports ind~pendants sent construits 
pour s'adapter parfaitement a la surface 
des viroles. S'ils ont plus de 50 cm de 
hauteur, ils deivent être ancr~s a la fon
dation. Leurs parties mêtalliques non en
robêes sont peintes d'au moins deux couches 
de peinture anti-rouille. Le berceau que 
forrne tout &opport b~tonnê ou maçonnê a un 
rayon correspondant ~ celui du réservoir 
et est correctement lissê. 

4.3 Rêservoirs enfouis ou partleliement 
enfouis 

Ces rêservoirs sent dêposês sur : 

OU 

- un lit de sable neutre ou de terre neu
tre convenablement ameublie, de 20 cm 
d'êpaisseur au moins, 

un radier indêfor.mable, avec support ou 
berceau ou simplement interposition de 
20 on au moins de sable neutre ou de ter
re neutre. 

Dans les deux cas, le remblayage est fait 
de sable neutre ou de terre neutre, ne con
tenant ni cendres, ni briques, ni graviers, 
ni débris divers, susceptibles d'endomma
qer le revêtement protecteur des rêservoirs. 

Lors du rernblayage, on veille ~ ne pas en
dommager le revêtement des rêservoirs. On 
dame convenablement le remblai. 

La couche de couverture au-dessus de la gé
nératrice supêrieure des rêservoirs enfouis 
a une êpaisseur d'au moins 50 cm. 

Les rêservoirs partleliement enfouis le 
sont sur au rnains 1/3 de leur circonfêren
ce. Ils sont entourés d'un talus en lêgè
re pente pour êviter la stagnation d'eau 
contre les rêservoirs~ Le terrain sous
jacent est parfaitement drainê s'il est im
penn!!a.ble. 

4.4 Lestage des rêservoirs 

S'il y a risque de flottage en raison de la 
nature du sol oude possibilitês d'inonda
tion, les rêservoirs sont lestês par un ra
dier indêformable de poids suffisant pour 
ernpêcher les réservoirs vides d'être Soule
vês. 

Le mode de fixatien des réservoirs au ra
dier est tel que la pression exercêe sur 
le revêtement protecteur ou l'enveleppe 
extêrieure (rêservoirs ~ double paroi) 
ne puisse 1 'endom.mager, ni a la mise en 
place, ni en cas de flottage. 

L s carc~ns ~ont en far plat de 4 mm d"~
pai.sscur au molns, ou en mat1ê-r:e aynthl-ti
quc of frant une rêsistancc êqu.l"•alente. Une 
fourrur·e en roo!-ln9 ou en un r..atêriau anll)
logue ernpêcne le~ ce!Mt~~es de d~t~riorer 
le revê~e~nt ou l' e nvaleppe @Xt~rieur~ {r6-
servolrs à double parol) des r~servo1rs. 
Les pertte~ rn~tal l lques de cette !ixation 
sont protégêes contre la corrosion. 
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ne on~!hankelijke steunen moeten volmaakt 
passen op de ringen. Zijn die steunen meer 
dan 50 cm hoog, dan moeten zij verankerd 
zijn aan de fundering. Op hun niet-bekle
de metalen delen moeten ten minste twee 
lagen roestwerende verf aangebracht zijn. 
Oe reservoirstoel, die kan bestaan uit 
beton of metselwerk, moet goed gladgemaakt 
zijn en een straal hebben die overeen
stemt met die van het reservoir. 

4.3 Ingegraven of gedeeltelijk ingegraven 
reservoirs 

Die reservoirs worden geplaatst : 

of 

- op een bed van ten minste 20 cm dikte 
van neutraal zand of neutrale aarde, 
goed losgemaakt, 

- op een onvervormbare funderingsplaat 
waarop zich een steun of stoel bevindt 
of eenvoudig een laaq van ten minste 
20 cm dikte neutraal zand of neutrale 
aarde. 

In beide gevallen gebeurt het aanvullen 
met neutraal zand of neutrale aarde, waar
in zich geen stenen, noch grind, noch af
val van diverse oorsprong mogen bevinden 
welke de beschermende bekleding van de 
reservoirs zouden kunnen beschadigen. 

Bij het aanvullen mag de bekleding van de 
reservoirs niet beschadigd worden. Na het 
aanvullen wordt behoorlijk aangedamd. 

Oe bedekkingslaag boven de bovenste be
schrijvende van ingegraven reservoirs moet 
ten minste sq cm dik <ijn. 

Gedeeltelijk ingegraven reservoirs worden 
over ten minste 1/3 van hun cirkelvormige 
omtrek ingegraven. Ze moeten worden om
ringd door een lichthellend talud om sta
gnering van water te voorkomen. De onder
liggende grond moet, indien hij ondoor
dringbaar is, op volmaakte wijze gedrai
neerd worden. 

4.4 Het ballasten van reservoirs 

Bestaat er gevaar dat door de aard van de 
ondergrond of bij overstromingen de reser
voirs zouden beginnen drijven, dan moeten 
de reservoirs geballast ~orden door mid
del van een onvervor.mbare grondplaat met 
voldoende gewicht om te beletten dat de 
ledige reservoirs zouden opgeheven worden. 

De vasthechtingswijze van de reservoirs 
aan de grondplaat moet zodanig zijn dat 
door de druk uitgeoefend op de bescher
mende bekleding of op de buitenmantel 
(dubbelwandige reservoirs) deze niet be
schadigd worden, noch bij de plaatsing, 
noch ingeval de neiging tot drijven be
staat. 

De beugels moeten vervaardigd zijn uit 
bandstaal van ten minste 4 mm dikte. of 
uit kunststof met een gelijkwaardige ste
vigheid. Een voering van rOofing of van 
een analoog materiaal moet beletten dat de 
ringen de bekleding of de buitenmantel 
(dubbelwandige reservoirs) van de reser
voirs zouden beschadigen. De metalen de
len van de vasthechting moeten beschermd 
zijn t e gen corrosie. 
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4.5 Circulation au-dessus des rêservoirs 
enfouis 

Des dispositions sent prises pour empêcher 
le passage des véhicules ou le d~pOt de 
charges au-dessus des rêservolrs, ~ moins 
que ceux-ci ne solent protégés contre teu
te détêrioration par une dalle de couver
ture continue, incombustible et de résis
tance suffisante. 

Avant d'êtablir la dalle et d'effectuer 
les essais (vair§ 9), 11 faut instalier 
des conduits en asbeste-ciment, ou en un 
mat~riau êquivalent, peur le passage des 
tuyauteries : ces conduits aboutissent 
dans les cheminêes d'accès aux tubulures 
et sont en légêre pente vers les cheminées 
pour éviter que des liquides n'y stagnent. 

En aucun cas, les efforts dus aux charges 
ne sont transmis aux cheminêes et aux 
rêservoirs. Pour ce qui est de la super
ficie de la dalle, il est tenu compte des 
risques de tassement après remblayage. 

4.6 Accessibilité des réservoirs 

4.6.1 Rêservoirs accessibles 

Peur les rêservoirs accessibles, veiller 
à ce que les espacements imposés entre ré
servoirs et parels environnantes (voir 
§ 4.8) soient respectês. 

4.6.2 Réservoirs non accessibles 

4.6.2.1 R~servoirs sansdallede couver
ture 

Il y a lieu de construire une ou des che
m.inêes avec couvercles pour accêder aux 
trous d'homme et aux tubulures ou accessoi
res que l'en dolt pouvoir dêmonter en cas 
de nécessité. 

Pour les r~servoirs sans trou d'homme, les 
cheminées d'acc~s ne sont pas imposêes. 

Les dimensions intêrieures de ces chemi
nêes dolvent laisser teute possibilitê de 
manipulation aisêe des outils indispensa
blés aux entretiens, visites, dêpose et 
repose des couvercles de trous d 'homme ou 
des tuyauteries et accessoires. 

Dans le cas d'utilisation, peur des réser
voirs enfouis, de cheminêes d'accês en 
~çonnerie, celles-ei reposent sur les r~
servoirs 4Vec interpositi on de roofinç 
ou d'un matlriau analague, pro~ge~nt le 
rev~tament ou !"enveloppe ext~ieure ~ven
tuelle (rêservolrs ~ double pa.roi) des rli
servo1rs. 0~ laisse de part ct d'autre 
de.s c.hemin~es. ilUX points bas. d«!s ouver
tures pa~ttant l"~coulement de l"eau 
vers les terres, lorsqu'elles sont permêa
bles. Des couvercles ou des taques adap
têes aux charges ~ supporter ferment les 
cheminêes. Si le sol est imperméable, il 
est recommandê de prêvoir un conduit d'é
coulement allant vers un système de drai
nage adêquat. 

4.5 Verkeer boven de ingegraven reser
voirs 

Het verkeer van voertuigen of het opslaan 
van lasten boven reservoirs dient belet 
te worden, voor zover de reservoirs niet 
beschermd zijn tegen alle beschadigingen 
door middel van een volle en onbrandbare 
dekplaat met voldoende weerstand. 

Vooraleer zulk een dekplaat geplaatst 
wordt en v66r de proeven (zie § 9), moeten 
pijpen van asbest-cement of van een gelijk
waardig materiaal gelegd worden ter be
scherming van de leidingen van de reser
voirs. Deze pijpen moeten uitmonden in de 
toegangskokers met een licht verval in de 
richting van deze laatste om het stagneren 
van vloeistoffen te beletten. 

De krachten te ~ijten aan de boven de re
servoirs liggende lasten mogen in geen ge
val overgebracht worden op de toegangsko
kers of op de reservoirs. Wat de opper
vlakte van de dekplaat betreft, er is re
kening gehouden met het gevaar van verzak
king na aanvulling. 

4.6 Toegankelijkheid van de reservoirs 

4.6.1 Toegankelijke reservoirs 

Voor de toegankelijke reservoirs moet er 
voor gezorgd worden dat de verplichte tus
senruimten tussen de reservoirs en de om
ringende wandengeëerbiedigd worden (zie 
§ 4 .8). 

4.6.2 Niet-toegankelijke reservoirs 

4.6~2.1 Reservoirs zonder dekplaat 

De reservoirs moeten voorzien zijn van ~~n 
of meer toegangskokers met deksel, die 
toegang geven tot de mangaten en de buis
s·tukken of toebehoren die, indien nodig, 
moeten kunnen gedemonteerd worden. 

De toegangskokers zijn niet vereist voor 
reservoirs zonder mangat. 

De binnenafmetingen van deze kokers moeten 
voldoende ruimte geven om gemakkelijk het 
onderhoud en de inspecties te kunnen uit
voeren met gebruik van het daartoe noodza
kelijke gereedschap, alsmede het Bfnemen 
en terugplaatsen van de mangatdeksels of 
de leidingen en toebehoren. 

In geval bij ingegraven reservoirs gebruik 
gemaakt wordt van gemetste toegangskokers 
rusten deze laatste op de reservoirs. met 
tussenplaatsing van roofing of analoog ma
teriaal, ter. bescherming van de bekleding 
of van de buitenrnatel (dubbelwandige reser
voirs) van de reservoirs. Aan beide zij
den van de kokers, op de laagste punten, 
worden openingen gelaten om de wegstroming 
van water naar de grond toe te laten in
dien deze doorlaatbaar is. De toeganqsko
kers zijn voorzien van deksels die in staat 
zijn om de erop toegepaste belastingen te 
dragen. Indien de grond ondoorlaatbaar is 
wordt het aanbevolen om een afwaterings
kanaal te voorzien dat uitmondt op een ge
past draineringssysteem. 



4.6.2.2 Réservoirs avec dallede couver
ture 

Quand les réservoirs sent protêgês par 
une dalle, on laisse entre le dessus des 
maçonneries des cheminêes d'acc~s et le 
dessous de la dallc un vide suffisant pour 
éviter le contact, même après tassement. 
Ce vide peut ~tre rempli d'un mastic non 
durcissable. Les encadrements de couver
cles ou de taques prennent appui sur la 
dalle. 

La terre ou le revêtement carrossable en
tourant les couvercles des cheminées est 
en pentede telle façon que l'eau n'y 
puisse séjourner et que les écoulements 
d'eau les contournent. 

Pour les chemin~es d'accès, les prescrip
tions du § 4.6.2.1 sont dfapplication. 

4.7 Cuve de rétention11 

4.7~1 Rêservoirs installés ~ l'air libre, 
en cave ou dans un local (souterrain ou 
non) 

Ces réservoirs sent installés, quelle que 
soit leur capacitê, dans une cuve de rê
tention êtanche aux hydrocarbures et ca
pable de recueillir tout jet rêsultant 
d'une !uite des réservoirs. 

eet espace de retenue dolt être malntenu 
libre (l'évacuation des liquides ne peut 
s'opêrer automatiquement), et avoir une 
capacitê (déduction faitede l'encombre
ment des réservoirs existants et d'autres 
~léments ~ventuels dus à la conception de 
la cuve) sup~rieure ou égale 3 : 

a) Rieervoirs d l'air libre : Za capa
citl du plws grand des r~servoirs instal
lis dans Z.a cut'e. 

b) Rlservoirs en cave ou da~s un roaal 
la somme des capacitls des r{servoirs. 

Pour Ie calcul de cette capacité, on peut 
déduire le volume de produit restant dans 
les r~servoirs concernés par la fuite. 

La cuve de rêtention peut ~tre divisée en 
diffêrentes parties correspondant à un ou 
plusieurs réservoirs. Cependant les ré
servoirs situês dans des cuves séparêes ne 
peuvent communiquer entre eux. 

Aucune tuyauterie ni aucun passage ne peut 
entamer l'êtanchéité de la cuve de réten
tion. 

Lorsque des rêservoirs sont rel!és entre 
eux de telle façon que l'hydrocarbure puls
se s'~couler de l'un dans l'autre, ils 
sont ä campter comme réservoir unique. 

4.7.2 Rêservoirs installês en fosse 

Ou fait de l'accès à la fosse par le haut, 
elle est considérêe comme une cuve de rê
tention. 

1) La cuve de rétention n'est pas imposte 
dans le cas des rêservoirs ~ double paroi. 
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4.6.2.2 Reservoirs met een dekplaat 

Wanneer reservoirs beschermd worden door 
een dekplaat, wordt tussan de bovenkant 
van het metselwerk van de toegangskokers 
en de onderkant van de dekplaat een ruimte 
gelaten opdat, zelfs na zetting, geen kon
takt zou bestaan tussen toegangskokers en 
dekplaat. Die ruimte kan opgevuld worden 
met een niet verhardende kit. De ~teunka
ders van de deksels rusten op de dekplaat. 

De aarde of de berijdbare deklaag omheen 
de deksels van de toegangskokers moet 
hellend zijn opdat het water er niet zou 
stagneren en de wegstroming van het water 
er naast zou gebeuren. 

Voor de toegangskokers gelden de voorschrif
ten van§ 4.6.2.1. 

4.7 Inkuiping1 ) 

4.7.1 Reservoirs geplaatst in open lucht, 
in kelder of in een lokaal (onder- of 
bovengronds) 

Deze reservoirs worden, ongeacht hun in
houd, in een inkuiping geplaatst. Die 
inkuiping moet dicht zijn ten opzichte van 
koolwaterstoffen en in staat om de vloei
stofstralen uit lekke reservoirs op te van-
gen. " 

De inkuiping dient vrij gehouden (het au
tomatisch uitpompen van vloeistoffen is 
verboden), en haar inhoud (na aftrek van 
het volume dat binnen de inkuiping ingeno
men wordt door de bestaande reservoirs en 
do~r eventuele toebehoren te wijten aan de 
inkuiping) is groter dan of gelijk aan : 

a) Rese~voirs in open Zueht : de inhoud 
va~ het grootste reeervair dat in de in
kuiping _g~plaatst i.s. 

b) Reservoirs in kerder of in een lokaal: 
de totale inhoud van de in de ink~~ping 
geplaatste reservoiro~ 

Bij het berekenen van de inhoud van de in
kuiping mag het volume van de vloeistof die 
in de lekke reservoirs blijft staan, worden 
afgetrokken. 

De inkuiping mag verdeeld worden in ver
schillende kompartimenten die overeenkomen 
met een of meerdere reservoirs. Reservoirs, 
gelegen in afgescheiden inkuipingen mogen 
dan evenwel niet met mekaar in verbinding 
staan. 

Geen enkele leiding of doorgang mag de 
dichtheid van de inkuiping aantastena 

Reservoirs, onderling verbonden zodanig dat 
de vloeistof van het ene in het andere 
reservoir kan stromen, worden als één enkel 
reservoir beschouwd. 

4.7.2 Reservoirs geplaatst in een kuil 

Aangezien de toegang tot de kuil zich in het 
bovenste gedeelte ervan bevindt, wordt de 
kuil als een inku!ping beschouwd. 

ll De inkuiping is niet verplicht voor dub
belwandige reservoirs. 
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Les parcis de la fosse dolvent ~tre êt~n
ches aux hydrocarbures. 

Aucune valeur de capacitê minimale n'est 
imposée. 

4.8 EspaceMents normalis~s 

Les espacements normalis~s sont les espa
cements minimaux a laisser entre un rêser
voir accessible d'une part, et d'autres 
réservoirs et les parais qui l'entourent 
d'autre parta 

Ces espacements minimaux sont les suivants: 

a) Pour les réservoirs de simple stocka
ge, les rêservoirs reliés a une instal
lation de distribution et les réservoirs 
reliés a une installation ~'utilisation 
de puissance calorifique inférieure ~ 
70 kW : 

- entre paroi de réservoir et mur ou nla
fond : 50 cm 

- entre paroi de réservoir et muret de 
cuve : 50 cm 

- entre parcis de réservoirs voisins 
so cm 

- entre paroi de réservoir et radier 
20 cm 

- entre couvercle de trou d'homme et 
plafond : 60 cm. 

S'il est impossible de réserver 60 cm au
dessus du couvercle d'un trou d'homme, on 
peut ramener cette distance à 50 cm et êta
blir dans le plafond, au-dessus du trou 
d '. homme, un acc~s. eet accès ne peut dé
boucher dans un local habitê. 

S'il donne sur un dégagement normalement 
ouvert a !'air libre, l'accès est fermé 
par un trepoillon assurant 1' êtanchéi tê. 
Si le local ne communique pas en permanen
ce a vee 1 'air libre, le trappillen do i t 
prêsenter en outre une rêsistance au feu 
d'au moins 1 h (voir NBN 713-020) . 

b} Pour les rêservoirs reli~s ~ une ins
tallation d'utilisation d'une puissance 
calorifique supêrieure ou êgale à 70. kt·•: 
voir NBN B 61-001. 

RACCORDEMENT 

5.1 G~nhali t!is 

Toutes les tuyauteries nêcessaires à l'in~
tallation se raceordent conform~ment ~ 1~ 
bonne pratique des installations relatives 
aux hydrocarbures stockês, et de façon tel
Ie que l'étanchéité soit garantie sur tout 
leur parcours. Une même étanchêité est 
exigée aux endroits oU les tubulures tra
versent la paroi, les trous d'homrne ou 
l'enveleppe extérieure éventuelle (réser
voirs a double pare!) du r~servoir. 

Dans le but d'~viter teute ~nanation d'hv
drocarbure, il est prescrit d'obturer her
métiquement et de façon durable teute tubu -
1ure en attente ou non utilisêe. 

Oe wanden van de kuil ~eten dicht zijn 
ten opzichte van koolwaterstoffen. 

Voor de inhoud wordt neen minimale waarde 
vereist. 

4.8 ~enor~alisecrde tussenruimten 

r.enormaliseerde tu~senruimten zijn de 
minimale tussenruimten die tussen een 
toeoankelljk reservoir enerzijds en an
dere reservoirs en de wanden die het re
servoir omrinoen anderzijds, moeten ~ela
ten worden. 

Deze minimale tussenruimten zijn de vol
oende : 

a) Voor opslaareservoirs, reservoirs 
aan~esloten op een verdelinosinstalla
tie en reservoirs aan~esloten op een 
verbruiksinstallatie met een warmtever
mo~en kleiner dan 70 kW : 

- tussen de reservoirwand en muur of • 
plafond : 50 cm 

- tussen de reservoirwand en inkuipin~s
muurtje : 50 cm 

- tussen de wanden van naast elkaar ae
leaen reservoirs : 50 cm 

- tussen de reservoirwand en vloer : 
20 cm 

- tussen een mangatdeksel en plafond : 
60 cm. 

Indien het o~o~elijk is · o~ eên afstand 
v~n 60 cm te laten tussen een manaat
deksel en het plafond, dan mag deze af
stand verminderd worden tot 50 cm, mits 
het aanbrenqen van een toeqano in het 
plafond bovèn het man~at. ·oie toe~an~ ~ag 
niet in een bewoond lokaal uitmonden. 

Mondt de toeaano uit op een plaats die 
normaal in verbinding staat met de bui
tenlucht, dan dient hij afqesloten met 
een luik waarvan de voeqen dicht zijn ; 
is de plaats niet permanent in verbinding 
met de buitenlucht, moet het luik daaren
boven een weerstand teqen brand bezitten 
van minstens 1 h (zie NBN 713-020). 

b) Voor reservoirs aanqesloten op een 
verbruiksinstallatie met een warmte
vermogen arcter dan of qelijk aan 70 k": 
zie NBN B 61-001. 

AANSLUITING 

5 a 1 Algemeen 

Al de leidinoen, noodzakelijk voor de in
stallatie, moeten aangesloten worden vol
qens de regels van ~oed vakmanschap ~el
dig voor op~esla~en koolwaterstof, en 
moeten dicht zijn over hun ~anse len~te . 
Een zelfde dichtheid is vereist daar wa~r 
aansluitbuisstukken door de wand, de man
qaten of de eventuele buite~antel (dub
belwandine reservoirs) van het reservoir 
naan. 

Ten einde elk~ uitwasemino van koolwater
stof te vermijden, dient men elk niet
aanneslote n of onoebruikt buisstuk herne
tisch en op duurz~~e wijze af te sluiten . 
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Oe plus , <'1nstall~tion e s t axfQU tfe de 
man.J.~re I fo\• J ter toute s urpress i o n COpo'!

b le de comprcmettre ce~t~ ~tanch~1t~ ; o n 
:se :r:1ppe llcra (j'IJe les surp"tc.ss lons peu
vdnt ê t re provoqu ~·es en t. re aut.res r,.u: 
l 'obturation de Ja t uyauter 1e pnr bcuc hon 
d e liquide f19~ ou 9"1~. pAr d1Jati>t10n 
de lJquJd" en êspace cl c s , por pompoge 
s ur des t uyauter tes fermf~s. 

Dans tous les cas o~ des parties m~talli
ques de nature di!f~r~nte sont en contact 
l'une avec l'autre, toutes précautions 
sont prises pour ~viter la eerrosion élec
trolytique. 

5.2 Tuyauteries 

5.2.1 Tuyauterie de remplissage 

Chaque réservoir 
de remplissage. 
avec accessoires 
lêable. 

a sa prop're tuyauterie 
Celle-ci est en acier, 
éventuels en fonte mal-

Capaci té du réservoir 

Reservoirinhoud Q 

q < 11000 1 

Q ~ 11000 1 

L ' extrémit~ de cette tuyauterie, destin~e 
au raccordement au flexible de remplis
sage, est peurvue d'un !!let m~le confor
me ~ la norme NBN 115. 

La tuyauterie plonge dans Ie réservoir 
jusqu'a 30 cm du fond: ~ l'extrémitê de 
remplissaqe, elle est peurvue d'un bou
chon de fermeture étanche. 

Un trou de 6 mm de diamêtre au minimum 
est forê dans la tuyauterie de remplissa
ge, juste au-dessous de la traversée du 
couvercle de trou d'homme oude la paroi 
du rêservoir, peur ê~iter Ie siphonnage . 

La tuyauterie de remplissaqe est en pente 
c o ntinue deseendante du bouchon de rem
pilssage jusqu'au r~servoir. En cas 
d'impossibilitê, une pur~e est prévue a 
chaque point bas. 

Si elle comporte un robinet d'arrêt, la 
partie comprise entre celui-ei et le 
bouchon de remplissage doit être essayêe 
~ une pression hydrauligue de 1 MPa ou 
10 bar. 

5.2.2 Tuyauterie d'êvent 

Chague réservoir a sa propre tuyauterie 
d'évent. Celle-ci est en acier, avec 
raccords êvcntuels en !onte mallêable. 

Capaci tê du rl!servoi r 
Re servo irinho ud Q 

~ ' 11000 1 

(' ~ 11000 1 

Q 

~ 
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na.af' e.nbove .n moe t de i ns t~lla t.if!' :t.odanlq 
uJ tacvoerd ~orde n dat e l ke overdru~ d ie 
de~e dichtheld i n acvaar ~ou kunnen bre n
~en , v~ rmeden woTdt : e r ~eze aan herin
ne rd dat een overdruk onde r ~er ka n ver
oorzaak t word~n door vc~ s toppen van de 
lcidinq t e ~1 jten ~ftn ~ostold~ o( be vro
r e n vlocls to(, door uJtte t~n" van de 
vl~ls to! i n een ~esloten ruimte, door 
het pompen op af9es loten l e idinq'en. 

Telkens wanneer metalen delen van ver
schillende aerd met elkaar in kontakt zijn, 
moeten de nodige voorzorqen worden geno
men om elektrolytische korrosie te ver
mijden. 

5.2 Leidingen 

5 . 2.1 Vulleiding 

Elk reservoir is voorzien van een eigen 
vulleiding. Deze vulleidinq is van staal 
en de eventuele hulpstukken -v an smeedbaar 
gietijzer. 

Diam~tre nomina! de la tuyauterie 
de remplissaqe 
Nominale diameter van de vulleid.tn~ 

ON 50 

ON 80 

Het ui te inde van de le'idin~ waarop de 
vulslanq wordt aanqesloten is voorzien 
van buitenschroefdraaa, overeenkomstiq 
de norm NBN 115. · 

Oe leiding moet tot op 30 cm van de bodem 
van het reservoir doprlopen. Het vul
einde is voorzien van een dichte afsluit
stop. 

Ze is voorzien van een opening Van•ten 
minste 6 mm diameter juist onder de door
steek van het mangatdeksel of van de re
servoirwand, om hevelwerking te voorko
men. 

De vulleiding moet een continue dalende 
hellinq vertonen van de vulstop tot aan 
het reservoir. Ingeva~ dit niet mogelijk 
i s moet een aftappunt Voorzien zijn op 
ieder laag punt . 

Bestaat er een stopkraan in de leiding, 
dan moet het gedeelte tusSen de vulstop 
en de stopkraan getest worden onder een 
hydraulische druk van 1 MPa of 10 bar. 

5 . 2 . 2 Ontluchtingsleidinq 

Elk reservoir is voorzien van een eigen 
ontluchtin~sleidina. Deze is van staal 
en de eventuele huipstu kken van smeed
baar qietijzer. 

D1ametre nomina! de la tu y au t erie d'éven 
Nomi nale diamete r v an de o ntluchtingslei 

dinn 

~ DN 32 

>.,. ON 40 
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La tuyauterie d'êvent peut toutefois être 
en mati~re plastique de mêmes diam~tres 
intêrieurs, ~ condition qu'elle soit pro
têgêe contre toute dêtérioration mêcani
que aux endroits vulnérables, ~ moins que 
le matêriau utilisé soit suffisamment r~
sistant. 

La tuyauterie d'êvent est en pcnte conti
nue d'au moins 5 mm/m descendant vers le 
réservoir. Elle dêbouche ~ l'air libre 
en un endreit visible de l'orifice de 
remplissage, mais ~ une hauteur ne dêpas
sant pas 20 m par rapport ~ la gênêratri
ce supêrieure du réservoir. 

Si elle se trouve le long d'une façade de 
b~timent, son dêbouchê dolt se trouver a 
~u moins l m de toute ouverture dans eet
te façade. 

Le dêbouchê est protêgé contre l'introduc
tion de corps étrançers. 

5.2.3 Tuyauterie d'aspiration 

La tuyauterie d'aspiration est peurvue 
d'un clapet de pied . Le point le plus bas 
de l'aspiration est a au moins 5 cm au
dessus du fond du rêservoir . 

S'il y a danger de s iphonnage, une vanne 
d'arr~t est prévue immédiatement ~ la sor
tie du rêservoir. 

La canalisation allant du rêservoir ~ l'u
tilisation est en matêriau rnêtallique ou 
plastique. 

Si elle est en acier, elle est enrobêe 
d'une couche protectrice contre la eerro
sion aux endroits oö elle est inaccessi
ble . 

Si elle est en mati~re plastique, un soin 
particulier est apportê ~ l'êtanchéité 
des raccords aux tuyauteries mêtalliques, 
et 1e matériau doit être résistant aux 
chocs et aux hydrocarbures vêhiculês. 

Le diamètre de la canalisation est fenc
tion de sa longueur, du débit, et de la 
viscositê du liquide ~ la température mi
nimale qu'il peut atteindre. 

5.2 . 4 Tuyauterie de retour 

La tuyauterie est de conception identique 
a ce qui est prêvu aux alinêas 3 a 6 du 
§ 5.2.3. 

Pour êviter tout danger de siphonnage, 
son extrêmité cOtê réservoir ne plonge 
pas dans le liquide. 

5 . 3 .Jumelage de rêservoirs 

Les tuyauteries d e j Umelage sant en a c ier . 

I 
Capacitê du r é servoir Q 

Reservoirinho ud Q 

Q < 11000 

11000 

Diamètre 

Nominale 

11 

De ontluchtin~sleiding mag echter een 
kunststofleiding met dezelfde inwendiqe 
diameters zijn, op voorwaarde dat zij 
beschermd wordt tegen mechanische inwer
kinq op de kwetsbare plaatsen, tenzij het 
gebruikte materiaal uit zichz e lf vol
doende stevig is. 

De ontluchtinqslelding heeft een conti
nue helling van ten minste 5 mm/m naar 
het reservoir toe . Ze mondt uit aan de 
buitenlucht op een plaats die zichtbaar 
is vanaf de vulopening, maar op een ho~
te die 20 m niet overschrijdt ten opzich
te van de bovenste beschrijvende van het 
reservoir. 

Indien de ontluchtingsleiding langs een 
gevel van een g ebouw loopt moet zij uit
mon d en op ten minste 1 m van elke openinn 
in die geve l. 

De ui~onding moet tegen het indrinqen 
v an vreemde lichamen b eschermd zijn. 

5.2 . 3 Zuigleidin~ 

Oe zuigleiding is voorzien van een voet
klep. Het laa~ste punt van de zuiqlei
ding bevindt zich ten minste 5 cm boven 
de bodem van het rese rvoir. 

Indien er gevaar bestaat voor hevelwer
king dient een afsluitkraan voorzien te 
zijn onmiddellijk na de u l tgang van het 
res e rvoir. 

De leiding van het reservoir naar de ver
deel- of de verbruiksinstallatie is van 
metaal of van kunststof . . 

Indien ze v an staal is dan dient ze voor
zien te zijn van een beschermende bekle
ding tegen korrosie daar waar ze ontoe
gankelijk is. 

Indien ze van kunststof is, dan ~oeten de 
aansluitlngén op metalen leidingen vol
komen dicht zijn, en moet het materiaal 
voldoende weerstand bieden aan schokken 
en aan de gebruikte ~oolwaterstof~ • 

Oe diameter van de leiding is funktie van 
haar lengte, van het debiet, en van de 
viskositeit v a n de vloeistof bij de mi
nimale temperatuur die kan bereikt worden. 

5.2.4 Retourleiding 

Voor de retourleiding gelden dezelfde ei
sen als voorzien in de alinea's 3 tot 6 
van !' 5 . 2.3. 

Ten einde het ~evaar voor hev elwerking 
te voorkomen, mag haar uiteinde aan de 
kant van het reservoir niet in de vloei
stof dringen. 

5.3 Koppeling van reservoirs 

De koppelleidingen zijn van staal. 

nomina! des tuyauteries-áe 
j umel a ge 
d iameter van de koppellei
d inqe n 

>.,. ON 80 

~ DN 100 

t:D -......... 
l' 
)> 
Cl 
[T] 
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- Jumelage par le dessus 

LQrsque l 'on uttl1SC!' d.e1JX ou plusiC\IT$- rf
~~rvo!rs , leur jumelage p~r lc dc~sus es 
u-ne sl•curitf eontre les d6~rdcr!'lents -in
tcnp~stifs lo~s du re~pliss~~c {orrcuT de 
r~scrvo1r ou dépassemcn~ du nivc~u moxt
~aJ) ou en service (st an oublie d'inver 
ser lo re~our lors du chan9e~nt de réser
voir). Dans ce cas , la 9~nératrice supê
rti!urc de la. tuya·ute_rte d!! jume-la9e: est 
5itu6c à une cote infêrl~ure ~ celle du 
d~bouché des tuyauteries d'évent. 

- Jumelage par le bas 

Le jumelage par le bas n'est autorisé que 
pour les rêservoirs accessibles. 

Teute tuyauterie de jumelaqe dolt compor
ter, ~êdiatement 3 la sortie des rés:r
voirs, un robinet d'arrêt ou un dispos~
tif équivalent. 

- Toutes les canalisations se raceordent 
aux réservoirs au moyen de brides plates 
~ souder PN 6 (NBN E 29-112). La contre
bride, les joints et les beulons sont 
fournis avec les réservoirs. 

5.4 Préchauffa9'e 

Les diroenslons et les caract~ristiques 
des dispositifs de préchauffage sont dé
terminées dans chaque cas particulier et 
1ors de leur commande. 

Les tubes utilis~s, en acier ou en cuivre, 
sont essayés 3 1,5 fois la pression de 
service du fluide chauffant, indiqu~e 
lore de la coromande. 

Les tubulures destinées au raccordement 
de ces corps de chauffe se trouvent sur 
le dessus des r~servoirs lorsqu'ils sant 
enfouis. 

Lorsque les réservoirs sont accessibl~s 
ou partleliement enfouis, ces tubulures 
se trouvent latéralernent sur un fond 
bombê. 

Les tubulures du serpentin du réchauffeur 
de masse peuvent traverser directement la 
paroi, tandis que celles du réchauffeur 
de crépine sont en général fixées sur un 
couvercle dont la construction répond aux 
m~mes spêcifications que celle des trous 
d'homme Si possible, ce couvercle a les 
mêmes dÎmensions que les trous d'homme. 

5.5 Oispositif anti-débordement 

Chaque rêservoir est pourvu d'un dispo
sitif adêquat, permettant d'éviter tout 
débordement lors du remplissage. 

Ce disposit~f est conçu d.e mani~re tel
Ie : 

1) qu'il soit possible d'arr~ter le re~
p1issaqe avant que le niveau maximal ne 
soit atteint ;: 

2) que le préposê au remplissage soit 
averti de son défaut de fonctionnc~cnt; 
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- Koppeling lanqs boven 

Rij qebruik van twee of meer reservoirs 
biedt een koppelinq 1an~s boven van deze 
reservoirs een veiliaheid teqen onvoor
zien overlopen bij het vullen (vergissinq 
van reservoir of overschrijden van maxi
maal niveau), of bij ~ebruik (indien men 
van retourleiding vergeet te veranderen 
bij omschakeling van reservoir). Bij 
koppeling langs boven moet de bovenste 
beschrijvende van de Koppelleiding zich 
onder het niveau van de uitmondingspon
ten van de ontluchtingsleidingen bevinden. 

- Koppeling langs onder 

Koppeling langs onder is slechts toeoeia
ten voor toegankelijke reservoirs. 

onmiddellijk na de uitgang van de reser
voirs moet een afsluitkraan of een ~e
lijkwaardige inrichtinq voorzien ziJn in 
alle koppelleiding. 

- Alle leidingen worden aangesloten op de 
reservoirs door middel van vlakke las
flenzen ND 6 (NBN E 29-112). De tegen
flens, de pakkingen en de bouten worden 
geleverd bij de reservoirs. 

5.4 voorverwarmin~ 

oe afmetingen en de kenmerken van de voor
verwarmingsinrichtin9en ~orden bepaald 
voor elk geval afzonderlijk en moeten wor
den gespecificeerd bij de bestellinQ. 

oe nebruikte stalen of koperen buizen wor
den-beproefd bij een druk gelijk aan 
1,5 maal de ~ij de bestelling opgegeven 
qebruiksdruk van het verwarmende fluldum. 

Bij ln~egraven reservoirs bevinden de aan
sluitbuisstukken voor de verwarmingsli
chamen zich bovenop ~et reservoir. 

Bij de toegankelijke of qedeeltelijk inne
graven reservoirs zijn de aansloitè~is
stuKken zijdelings aangebracht op een ge
welfde bodem. 

De aansluitbuisstukKen voor de massaent
stijver mogen rechtstreeks doorheen de 
wand van het reservoir gaan terwijl die 
van de zuigkorfopwarmer doorgaans beves
tigd worden op een deksel dat aan dezelfde 
voorwaarden moet voldoen als de mangat
deksels . Indien mogelijk heeft zulK een 
deksel dezelfde afmetinqèn als de mangat
deksels. 

5.5 Beveiligingssysteem teqen overlopen 

Elk reservoir is uitgerust met ee~ bevei
li~ingssysteem tegen overlopen bi) vul
ling. 

Dit systeem is zo opnevat dat : 

1) het vullen kan worden stopgezet voor
aleer de hoogste vloeistofstand is 
bereikt : 

2) indien het niet funktioneert, de per
soon die verantwoordelijk is voor het vul
len daarvan verwi~tigd wordt ; 
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3) que son signa} soit perceptible par le 
pr~posê, de l'endroit o~ il se trouve 
pour le remplissage. 

5.6 Appareillage avert!sseur de fuite des 
rêservoirs ~ double paroi 

Les réservoirs ~ double paroi sant munis 
d'un dispositif de signalisation des fui
tes du réservoir intérieur oude !'enve
loppe. 

Ce dispositif est coniu de maniêre telle 
que : 

1) teute varlation de pression du fluide 
ou de niveau du liquide 9énêre une alarme 
audible et visible du responsabie de 
l'installation ~ 

2) cette signal1sation soit indêpendante 
de la tension du réseau (coupure d'alimen
tation tolérée : 24 h max.) : 

3) le responsabie soit averti de tout d~
faut du dispositif avertisseur. 

5.7 Jaugeage 

Teute opération de jaugeage s'ef!ectue par 
la partie supérieure des rêeervoirs. 

Les tubes de niveau en verre ou en matiêre 
plastique Bont interdits. 

S'il est fait usage d'une latte de jaugea-
9e, celle-ci est en mêtal et toutes pré
cautions sont prises pour en assurer la 
verticalitê lors du jauqeage~ 

Le wystême de jaugeage est conçu de telle 
·façon qu'il soit obturê endehors de l'opê
ration de jaugeage. 

Le jaugeage est interdit pendant le rem
plissage. 

5.8 Proteetion des tuyauteries contre la 
eerrosion 

La proteetion des tuyauteries s'effectue 
aprês l'essai décrit au§ 9. 

5.8.1 Tuyauteries accessfbles 

Les tuyauteries accessfbles en acier sont 
recouvertes de deux couches de peinture 
anti-eerrosion de teintes contrastantes, 
constituées d'un primer assurant une liai
son parfaite avec l'acie'r ou a.vec-la cala
mine adhérente éventuelle, et d'une couche 
de finition. 

5.8.2 Tuyauteries enterrêes 

Teute tuyauterie métallique enterrée ou 
pos~e à même le sol (même en acier galva
nis~), qu'elle soit ou non en gaine, est 
correctement protégêe contre la corrosion. 
Au minimum, cette proteetion est consti
tuée d'une couche de peinture anti-rouille 
et d'un enrobage de bande isolante spécia
le étanche et auto-collante. Teute autre 
proteetion équivalente est admise. 
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3) zijn siqnaal waarneembaar 1~ door die
zelfde persoon op de plaats waar hij zich 
bevindt voor de vulling. 

5.6 Lekwaarschuwingssysteem van de dub
belwandige reservoirs 

Dubbelwandige reservoirs zijn uitqerust 
met een lekWaarschuwingssysteem dat in 
werking treedt bij het ontstaan van een 
lek in het binnenreservoir of in de bui
tenmantel. 

Het systeem is zo opgevat dat 

l} elke verandering van flu!dumdruk of 
vloeistofpeil een alarm veroorzaakt dat 
zichtbaar en hoorbaar is voor de verant
woordelijke persoon van de installatie : 

2) het onafhankelijk is van de netspan
ning (toegelaten onderbreking : 24 h 
max.) : 

3) indien het niet funktioneert, de ve
rantwoordelijke persoon daarvan verwittiqd 
wordt. 

5. 7 Peilen 

De peiloperatie heeft plaats op het bo
venste deel van de reservoirs. 

Peilbuizen van glas of van kunststof zijn 
verboden. 

Indien er gebruik gemaakt wordt van een 
peill~t. is deze v~n metaal en worden de 
nodige schikkingen getroffen Om haar 
loodrechte stand tijdens de meetoperatie 
te verzekeren. 

Het peilsysteem is zodaniç ontworpen dat 
het buiten de peiloperatie afgesloten is. 

Het peilen is verboden tijdens het vullen. 

S.B Bescherming van de leidingen teqen 
corrosie 

De leidingen worden beschermd na de proef 
beschreven in ~ 9. 

5.8.1 Toegankelijke leidingen 

De toegankelijke stalen leidingen worden 
bedekt met twee lagen roestwerende verf 
met contrasterende tinten, 'bestaande uit 
een primer die zorgt voor ee_n volmaakte ' 
hechting met de eventueel vastzittende 
walshuid en met het staal, en uit een 
eindlaag. 

5.8.2 Ingegraven leidingen 

Metalen leidingen, zelfs leidingen van 
gegalvaniseerd staal, die zijn ingegraven 
of zelfs maar op de grond rusten en zich 
al dan niet in een koker bevinden, moe
ten op korrekte wijze beschermd zijn te
gen Korrosie. Die bescherming mo~t teri 
minste bestaan uit een laaq roestwerende 
verf en een bekleding van zelfklevende, 
dichte en isolerende band. Elke andere 
9elijkwaardi9e beschermin9swijze is toe
qelaten. 
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Lorsque les tuyauteries sant en acier 
galvanisê, on utilise tous accessoires 
d'assemblage en acier ou fonte galvanis~~ . 
De plus, les filets rest~s nus et les 
parties griff~es sant protfgês efficace
ment contre la eerrosion comme indiquê ~ 
l'alinéa prêcêdent. 

Teute tuyauterie enterrêe est au minimum 
A 30 cm sous le niveau normal èu sol. On 
l'entoure d'abord d'au rnains 10 cm de 
sable neutre ou de terre neutre, dêpour
vus de pierres, graviers, briques ou dé
bris divers, puls pour la protéger contre 
teute dêtérioration par coup de pelle ou 
de pioche on y pose des briques ou des 
couvre-c~bles. Puls on referme en damant 
rnodérêment. 

La pose des tuyauteries en gaine - dont 
les extrérnités restent ouvertes - est con
seillêe. 

En vue de permettre l'ajout êventuel d'une 
proteetion cathodique efficace, il y a 
lieu d'assurer la rneilleure isolation 
êlectrique de l'ensemble des tuyauteries 
enterrêes, tant par rapport au sol que 
lors de la traversée des parois. Cette 
i~olation est rêalisêe de la manière sui
vante : 

- revêteroent des tuyauteries et de leurs 
raccords de bandes de proteetion iso
lantes : 

- placement de fourreaux isolants aux 
traversêes des murs ; 

- placement de joints isolants ~ la 
sortie de terre des tuyauteries. 

5.9 Pose des tuyauteries 

Lorsque des tuyauteries se fixent sur 
des tubulures situées sur un couvercle 
de trou d'homme, elles sont raccordêes 
de telle façon que leur démontage per
mette : 

a) de libêrer complètement l'accès du 
trou d ' homme r 

b) qu'il puisse se faire sans avoir ~ 
desceller les tuyaux des ~açonneries 
proch~s qu'ils traversent. 

Si ces conditions ne peuvent être obser
vêes, les raccordements se font sur des 
tubulures indêpendantes dutrou d'hornme . 

Toute tuyauterie enfouie ou posêe en ca
niveau au en gaine dans le sol doit avoir 
une pente continue de façon qu'aucune 
retenue de liquide ni poche de gaz ne 
puisse se fermer en un endrolt inacces
sible. 

Tout caniveau ou gaine (tel que tube 
d'asbeste-ci~ent ou équivalent) servant 
de passage a des tuyauteries doit être 
en pente continue vers la cheminêe de 
telle sorte qu'une retenue de liquide ne 
puisse s'y faire en un endreit inacces
sible. 
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Bestaan de leidinoen uit qeaalvaniseerd 
stalen buizen, dan moeten alle verbindinns
hulnstukken van qe~alvaniseerd s taal of 
gietijzer zijn. Bovendien moeten alle 
gekr~ste delen en naakt qebleven schroef
draden afdoend te~en korrosie beschermd 
worden zoals voorgeschreven in voor~aande 
alinea. 

Elke ingegraven leidin~ bevindt zich ten 
minste 30 cm onder het normale qrondpeil. 
Zij wordt omringd door een laaq van mini
mum 10 cm dikte van neutraal zend of neu
trale aarde, ontda~n van stenen, grind of 
allerhande puin : daar boven worden dan 
bakstenen of kabelafdekstenen geleqd om 
de leiding te beschermen teqen schop- of 
houweelstoten. Daarna wordt verder aange
vuld en vervolgens licht aangedamd. 

Het leggen van leidingen in een koker -
waarvan de uiteinden open blij~en - wordt 
aanbevolen. 

Met het ooç op de toevoe~in~ van een doel
treffende kathodische bescherming, moeten 
alle ingegraven leidinqen volkomen qeiso-
1~ worden ten opzichte van de grond en 
van de doorsteek in de wa nden. Deze iso
latie wordt bekomen door de plaatsing van: 

- isolerende beschermingsbanden op de 
leidingen en op hun aansluitingen ; 

- isolerende moffen in de doorsteek. van 
de muren : 

- isolerende verbindinasstukken daar waar 
de leidingen uit de grÓnd komen. 

5.9 Plaatsen van de leidingen 

De aansluiting van de leidingen op een 
mangatdeksel moet zodaniq verwezenlijkt 
zijn dat het losmaken van deze leidingen 

a) de toegang tot het man~at volledig 
vrijmaakt : 

bl kan gebeuren zonder dat daartoe de 
buizen die door het belendend metselwerk 
gaan, moeten losgemaakt worden. 

Kunnen deze voorwaarden niet na9eleefd 
worden dan worden de leidingen aangeslo
ten op aansluitbuisstukken onafhankelijk 
van het mangat. 

Elke inqeqraven of onder de grond in een 
greppel-of koker geplaatste leiding moet 
een kontinue helling hebben zodanig dat 
~een vloeistof kan stagneren of zich geen 
gasbel kan vormen op een niet-toeganke
lijke plaats. 

Elke ryreppel of koker (bij voorbeeld as
best-cementbuis of dergelijke) die dient 
als doorqan~ voor leidinqen, moet even
eens een kontinue helling hebben naar de 
toeqanoskoker toe, opdat daar ook geen 
vloeistof zou kunnen staqneren op een 
niet-toegankelijke plaats. 
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A l'int~rieur d'un b~timent, les tuyaute
ries d'hydrocarbures deivent normalement 
rester visibles sur tout leur parcours. 
Le passage en caniveaux ou en gaines n'est 
admis que si leur visite est ais~e. et que 
les tuyauteries peuvent être retirées 
d'une pièce, sans d~coupage. 

6 TUYAUTERIES AUTRES QUE CELLES DES RESER
VOIRS 

Les fosses, caves et locaux oa se trouvent 
des rêservoirs ~ hydrocarbures ne peuvent 
être travers~s par aucune autre tuyauterie 
que les tuyauteries de service des rêser
voirs. En cave, on peut y admettre êven
tuellement des tuyauteries de chauffage 
et d'eau. Il peut eneere s'y trouver une 
tuyauterie d'exhaure peur la fosse ou la . 
cuve de rêtention. Les passeges de toutes 
ces tuyauteries sant soigneusement êtan
chêisês. 

7 INSTALLATION ELECTRIQUE 

Seules les can~lisations ~lectriques de 
l'êclairage de la cave, de la fosse ou du 
local o~ se trouvent les r~servoirs y sant 
tol~rêes, ainsi que les canalisations et 
appareillages êventuels de jaugeage, de 
signalisation, d'exhaure et de cammande 
de robinetterie. 

Les appareils et les canalisations ne dol
vent pas rêpondre a des prescriptlens par
ticuliêres. 

Un interrupteur génêral se trouve en de
hors de la cave au de la fosse. Pour une 
cave il se trouve prês de l'entrêe, peur 
une fosse 11 se trouve êventuellement dans 
un b~timent proche. 

B PROTECTION CATHODIQUE EVENTUELLE 

La proteetion cathodique constitue, pour 
les pièces mêtalliques éventuellement en 
contact avec le sol, un rnayen d'êviter 
leur eerrosion en les soumettant a un po
tentie! négatif de 0,53 V par rapport au 
sol. 

Dans ce but, la continuité ~lectrique de 
toutes les tuyauteries mêtalliques et du 
rêservoir doit être assurêe, de manière 
telle que toutes ces parties mêtalliques 
soient soumises au rnême potentie!. 

Ce potentiel est obtenu, soit au moyen 
d'une anode rêactive, destinêe a se eer
roder en lieu et place des pièces de 
l'installation, soit par soutirage de cou
rant, destinê a maintenir ce potentiel 
lorsque 1' importance de 1 'instal lation ou 
des courants de fuite est grande. 

Le contröl~ de l'efficacitê de cette pro
teetion s'opère par la rnes~re au voltmè
tre du potentiel existant entre d'une part 
le r~servoir et sa superstructure de tuyüu
teries, et d'autre part !'anode ou le dis
positif de soutirage . Pour faciliter eet
te mesure, une bo!te de mesure est insêr~e 
dans le c~ble reliant la prise de poten
tie! du réservoir ~ 1' anode de proteetion. 
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Binnenin een gebouw moeten de koolwater
stofleidingen normaal zichtbaar blijven 
over hun ganse loop. De doorgang door
heen greppels of kokers is slechts toe
gelaten indien de toegang gemakkelijk 
blijft en de leidingen kunnen worden ver
wijderd in éên stuk, zonder dat ze moe
ten gesneden worden. 

6 ANDERE LEIDINGEN DAN DIE VAN DE RESER
VOIRS 

Een kuil, een kelderruimte of een lokaal 
waar zich reservoirs bevinden mag niet 
doorkruist worden door andere leidingen 
dan die van de reservoirs. In een kelder 
~ogen eventueel leidingen voor verwarrninq 
en water toegelaten worden alsook een af
wateringsleiding voor de kuil of de ln
kuiping. De doorgangen van al die lei
dingen moeten zorgvuldig afgedicht wor
den. 

7 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

In een kuil, in een kelderruimte of in een 
lokaal waar zich reservoirs bevinden zijn 
enkel de elektrische leidingen voor de ver
lichting van deze ruimte toegelaten, en 
ook de eventuele leidingen en bijbehorende 
toestellen voor het peilapparaat, voor de 
signalisatie, voor de afwatering en voor 
de besturing van de kraneh. 

De aanwezige elektrische leidingen en de 
bijbehorende toestellen moeten aan geen 
bijzondere bepalingen voldoen. 

Een algemene schakelaar bevindt ziCh bui
ten de kuil of· kelderruimte. Voor een 
kelderruimte bevindt hij zich dicht bij 
de ingang, voor een kuil eventueel in een 
dichtbijgelegen gebouw . 

B EVENTUELE KATHODISCHE BESCHERMING 

De kathodische bescherming vormt voor me
talen stukken die eventueel in aanrakinq 
zijn met de grond, een middel om corrosie 
te vermijden, door ze te onderwerpen aan 
een negatieve spanning van 0,53 V ten op
zichte van de grond. 

Daartoe moet de elektrische continuiteit 
van alle metalen leidingen en van het re
servoir verzekerd worden, zodat al deze 
metalen delen aan dezelfde spanning on
derworpen worden. 

De spanning wordt bekomen, hetzij door 
middel van een reactieve anode, die zal 
corroderen in plaats van de stukken van de 
installatie, hetzij door het aftappen van 
stroom die de spanning moet handhaven wan
neer de omvang van de installatie of van 
de lekstromen groot is. 

De doeltreffendheid van deze bescherming 
wordt gecontroleerd door de bestaande 
spanning tussen, enerzijds het reservoir 
en zijn bovenbom.,. van leidingen en ander
zijds de anode of de stroomaftapping met 
de voltmeter te meten. Om die meting te 
vergemakkelijken, wordt een- meetkontakt
doos ingebouwd in de kabel die de span
ningsaansluiting van het reservoir met de 
anodebescherming verbindt. 
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L'installation de cette proteetion cons
titue en m~me temps une mise ~ la terre 
du rêservoir. 

9 ESS~l D'ET~NCHEITE DE L'lNST~LLATION 

L'installation est soumise ~ un essal 
global (réservoirs avec leurs tuyaute
ries nues) d•étanchêitê ~ l'air sous une 
pression de 30 kPa ou 0,3 bar pendant 
I h. 

Si la pression ne se rnaintient pas pen
dant teute la durêe de l'essai, les fui
tes sont recherchêes par une mêthode ap
propriêe. 

Dans le cas de réservoirs enfouis, eet· 
essai s'effectue après remblayage des ré
servoir& et avant coulage de la dalle, 
peinture ou enrobage des tuyauteries, 
remblayage des tranchêes et termeture des 
caniveau.x. 

Dans le cas de réservoirs J double paroi, 
l'essai global est d'abord effectuê sur 
la paroi intêrieure, l'espace destiné ~ 
contenir le fluide détecteur ~tant mis ~ 
l'atmosphère. Ensuite. eet espace est 
soumis a l'essai d'étanchéitê ~ !'air, 
le rêservoir étant mis~ l'atmosphère. 

10 PLAN ET CERTIFlCATS 

L'lnstallateur remet au ma1tre de l'ou
vrage un plan indiquant de maniêre prê
cise la position des rêservoirs et des 
tuyaut~ries, une attestation têmoiqnant 
de la rêussite de l'essai d'êtanchéitê 
~ l'air, ainsi qu'un certificat de con
forrnité à la prêsente norme. Si les rê
servoirc font partie de sa fourniture, 
!'installateur y joint une copie des 

• certifieats ou document& rel&tlfs ~ la 
construction et aux essais de ceux-ci. 

NBN I 03-002 (1981) 

De installatie van deze bescherming vormt 
tevens een aarding van het reservoir. 

9 BEPROEVING VAN DE DICHTHElD V~N OE 
INST~LL~TIE 

De installatie wordt onderworpen aan een 
globale (dit wil zeggen reservoirs plus 
naakte leidingen) luchtdichtheidsproef 
onder een druk van 30 kPa of 0,3 bar en 
gedurende 1 h. 

Indien de druk niet gehandhaafd blijft 
tijdens de ganse duur van de proef, dan 
worden de lekken opgespoord door een ge
schikte methode. 

In het geval van ingegraven reservoirs 
wordt deze proef uitgevoerd na het aan
aarden van de reservoirs en v66r het gie
ten van de dekplaat, het verven of het 
bekleden van de leidingen en het aanaar
den van greppels en sleuven. 

In het geval van dubbelwandige reservoirs 
wordt de globale luchtdichtheidsproef 
eerst op de binnenwand uitgevoerd, met de 
tussenruimte in verbinding met de atmos
feer, en daarna op die ruimte, met het 
reservoir in verbinding met de atmosfeer. 

10 PLAN EN CERTIFIKATEN 

De installateur overhandigt aan dé bouw
ho.er een plen waa·rop de llgginq van de 
reservoirs en de l·e.id.!.n~en nauwk.euriq 
:ijn aangegeven , een att~st betr2ffend@ 
h~t sla9en v~n de luc:htdi"htheidspro<>! 
en een cert·ifikaat vaaruit blijkt dat a.an 
deze norm voldaan is. Indien de 1nstal
l4teur evcn~cns de reservoi~s he~ft ~ele
verd voe9t hij daarbij een ofsc:hri[t van 
de c:c:r~fikaten en dokurnenten betreffende 
de bouw van en d~ proeven op de reservoirs. 

NBN l 03-002 (19b,, 

~NNEXE BIJLAGE 

Exemples d'installations (réscrvoirs ~ 
simple paroi) 

Voo~beelden van installaties (enkelwan
digc reservoirs) 

DlHENSIONS EN CENTIMETRES AFMETINGEN IN CENTIMETER 

2 

5 

Pi 
1 

_ Rêservoir ~ l'air libre 
- 9' • Reservoir in open lucht 

Evertt 
Ontluchting 

Tuyauterle d~ remplissage 
Vulleiding 

Tolture 
Dak 

Roofing 

4 

Cimentaqe étanche aux hydrocarbures 
Koolwaterstofdichte bepleistering 

3 

17 



18 

OlMENSlONS EN CENTIMETRES 

15 

: ''HETINGEN IN CENTIMETER 

14 

Fi 2 _ R~servoir enfoui 
9· Ingegraven reservoir 

Clapet de pied 
Voetklep 
Event 
Ontluchting 

NBN I 03-002 (1981) 

Boite de mesure pour proteetion cathodique ~ventuelle 
Meetkontaktdoos voor eventuele kathodische bescherming 
Trappilion 
Toegangsluik 
Plancher êtanche (êventuel) en bêton 
Waterdichte vloer van beton (eventueel) 
Feuille remblayée au sable 
Met zand aangeaarde uitgraving 
Carcans en acier 
Stalen beogels 

8 Roofing 
Béton maigre 
Mager beton 

10 ~=~; :~~~= e~~~~~i!~~ec~!~~~!~~n~ê~:~;~~~;:i) 
11 

Tuyauterie d'évent 
Ontluchtingsleiding 

12 Tuyauterie de rempilssage 
Vulleiding 

13 
Tuyauterie d'aspiration 
Zuigleiding 

14 !~~~~~~~b~~s~~~~e~~~r het peilen 

15 ~~i~~;~~!~i~: retour 

NBN I 03-002 (198 11 19 

DIMENSIONS EN CENTIMETRES AFMETINGEN IN CENTIMETER 

2 5 

0 
"' 

3 4 

F R~servoir accessible en fosse 
ig. 3 - Toeqankelijk reservoir in kuil 

Rev~tement ext~rieur d'êtanchêit~ 
Uitwendige waterdichte bekleding 
Tuyauterie de remplissage 
Vulleiding 
Gaine pour tuyauteries d"aspiration et de retour 
Koker voor zuigleiding en retourleiding 
Event 
Ontluchting 
Echelle 
Ladder 
Cimentage êtanche aux hydrocarbures 
Koolwaterstofdichte bepleistering 

Roofing 
Clapet de pied 
Voetklep 

5 

'---- ----7 



BIJLAGE 66 

KOSTEN VAN HET DESKUNDIG ONDERZOEK 

A. BEREKENING 

1) Uurlonen 

a) Aantal uren besteed door de deskundige Prof. Dr. W. DE BREUCK 
26 h x 1500,- Fr /h = 39.000,- Fr 

b) Uren besteed door de heer E. VAN DYCK 
183 h x 1000,- Fr/h = 

c) Uren besteed door de heer A. DE BRUYN 
335 h x 1000,- Fr/h = 

2) Verplaatsingen en vergoedingen 

4785 km x 10,- Fr/km = 
17 vergoedingen aan 390,- Fr 

3 vergoedingen aan 315,- Fr 

3) Administratie 

98 postzegels x 13,- Fr = 
7 aangetekende zendingen x 93,- Fr 
64 telefoons x 20,- Fr = 
400 kopieën x 3,- Fr = 
Kopieën en materiaal voorverslag 
Verslag 

4) Kosten aan derden 

Brandweer Maasmechelen 27.07.87 

Brandweer Maasmechelen 27.07.87 

Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne 14.04.87 

Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne 03.06.87 

183.000,- Fr 

335.000,- Fr 

557.000,- Fr 

47.850,- Fr 
6.630,- Fr 

945,- Fr 

55.425,- Fr 

1.274,- Fr 
651,- Fr 

1.280,- Fr 
1.200,- Fr 
9.000,- Fr 

10.000,- Fr 

23.405,- Fr 

2.500,- Fr 

600,- Fr 

14.000,- Fr 

6.000,- Fr 



GEOLAB pvba apr i I-mei 87 

Koninklijk Meteorologisch 

Instituut 23.06.87 

Belgisch Instituut voor 

Normalisatie 

FOCILUX pvba 03.03.87 

VINCOTTE vzw 12.08.87 

VINCOTTE vzw 14.08.87 

SIMONS pvba 

Prof. Dr. ir. MINNE 

180.27 4,- Fr 

150,- Fr 

597,- Fr 

5.129,- Fr 

19.044,- Fr 

20.240,- Fr 

82.110,- Fr 

15.000,-

345.644,- Fr 

De kopieën van de fakturen voor deze kosten zijn opgenomen in deze 

bijlage. 

5) Totaal 

Uurlonen 

Verplaatsingen en vergoedingen 

Administratie 

Kosten aan derden 

557.000,- Fr 

55.425,- Fr 

23.405,- Fr 

345.644,- Fr 

981.474,- Fr 

De totale kosten van de expertise belopen NEGENHONDERDEENEN

TACHTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZEVENTIG FRANK. Er werd reeds 

500.000,- Fr betaald (bijlagen 94 en 95) door Mr. WIRIX. 



BIJLAGE 66 

RIJKSUNIVERSITEIT - GENT 

9leiWtûuj J\&t 156 ; 7047 
(Dit nummer duidelijk bij betaling vermelden) 

9000 GENT, .. 3 j,l,JJ i 1 ~8~ 
UNIVERSITEITSVERMO GEN 

ONTVANGSTEN 

M ~,t:'_ ()f.. : ... _Qr..:. --~ • ... 0.~ B_REUCK - GEOLOGISCH _INSTITUUT S 8. 

Krijgslaan 281, 9000 -GENT 
is verschuldigd voor : 

Hoeveel
heden 

Deskundig advies 
10 uur x 1.500 fr . 

OMSCHRIJVING 

BTW Artikel 6 - vrijgesteld 

cht en waar verklaard voor de som van 

IJFTIENDUIZEND FRANK 

I:enheid&
prijs 

BI:DRAC 

15.000 Fr. 
========= 

Naam en adres van de dienst Het DieÓsthoofd , 

B::;~·;··~:::' de 30 dagen te storten vanwaar de fachlur uitgaat : c.;- =4!;~~rr--.:______ 
op p.c. r. 000-0489481-19 van "UNI""'tO~ATC•filt'M yo,·:o~ 1·..'-\ !'H·n~::-<U!I\-'tf-e~t.to~' ' -, 

VERSITEITSVERMOGEN-Ontvangsten" l.~\l'JSH:~ ;{' ::I ·~ E!J \\·/•.R!:~n:.::";•\' ~T:i:.:i<#,CH7 ./ 
te 9000 Gent, met duidelijke vermei- ~ , . . ~ . . ~/ 

. h f ( . b ) .,t,.p,e;: e ~ :; n • .:-uw::tr~ut ·11 • 9uQD.....GE. .T..., Dr Ir R MIS~E ding van et actuumr. Zle ovenaan . , · f.P.. • • · 
PlrfJc;(eU( 



PROVINCIE ANTWERPEN 

BIJLAGE 66 

Provinciaal Instituut voor Hygiëne 14/4/87 

Preventieve geneeskunde Laboratorium voor toegepaste 

Geologie en Hydrogeologie 

Krijgslaan 281 
Milieuhygiëne 

REKENING 

Nr. Datum 

9000 Gent 

Omschrijving 

uw aanvraag van 3/4/87 bestelbon 

nr. 13L/BPb7/43 voor onderzoek 

van gaschromatografie voor 7 stalen 

stookolie 2000 X 7 = 

Echt verklaard voor de som van 

veertienduizend frank. 

Vrijgesteld van BTW overeenkomstig art. 6 wetboek BTW. 

Bij betaling vermelden : D\Q -10/87 
Voor de Directeur : 
De Rekenplichtige, 

I • 

~~ 
H. Van Loev 

Bedrag 

Kronenburgstraat 45 . 2000 Antwerpen · Telefoon 03 · 238 58 84 · rekeningnr. : 000-0426876-76 



PROVINCIE ANTWERPEN 

BIJLAGE 66 

Provinciaal Instituut voor Hygiëne 
)/6/07 

Preventieve geneeskunde ~rof. Dr. W. De Breuck 

Milieuhygiëne Lab. vr. Toegepaste Geologie 

en Hydrogeologie 
REKENING 

r:ri j gslaan 28'1 

9000 Gent. 

Nr. Datum Omschrijving Bedrag 

uw aanvra?g van 19 r1ei I9E7 nr. 610-
1'1-12 voor bepB.J.ing van r;ehc<üte 

stookolie op drie monsters 
6'10 staaJ. 1 2.000 
611 staal 2 2.000 
612 staal 3 2.000 

totc:uü 6.000,-F 
--------------------------

Vrijgesteld van BTW overeenkomstig art. 6 wetboek BTW. 

Bij betaling vermelden : D\JP-114/87 

Voor de Directeur : 

De~;ige, 

H. Van Looy 

Kronenburgstraat 45 - 2000 Antwerpen - Telefoon 03- 238 58 84 - rekeningnr. : 00().0426876-76 
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KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT 
VAN 

BELGIË 

N• R. No 2488 

te verwijzen 

naar nummer en datum 

Bijïage 

TEL.EFONEN: 

DIRECTIE : 374 43 00 

~ 
374 67 87 

ANDERE DIENSTEN 37 4 02 79 
374 09 41 
374 02 48 

Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer, 

Tel. 
In antwoord op Uw brief van 20.5.87 

1180 Brussel, de 21.05.1987 

RINQL.AAN, 3 

LABO TOEGEPASTE GEOLOGIE 

De Heer VAN DYCK 

Krijgslaan, 281 

9000 GENT 

, ref. nr. 

vindt U hieronder (of in bijlage) de gevraagde inlichtingen. 

Listing. ( ·: ;c.. 

De kostprijs voor deze inlichtingen bedraagt 150 BF. 

BijLAGE 66 

Gelieve deze som te willen storten op rekeningnummer 310-0226191-73 

-Meteorologie -Patrimonium groupering Ruimte, Inkomsten- 1180 Brussel, 

MET VERMELDING VAN DATUM EN REFERENTIENUMMER VAN DEZE BRIEF • 

,:/ 

Hoogachtend, 

Voor de Directeur 
Ir. A. Bode\lX. 

l, 
'/ -

_/;/ I 

I . 
..... 
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GEWESTELIJKE 
BRANDWEERDIENST 

MAASMECHELEN 

RIJKSWEG 155 

3630 MAASMECHELEN 

Tel. 011ns 43 36 (hulp) 
Tel. 011n6 OB 37 (administratie) 
Tel. 011n6 OB 38 (diensthoofd) 

Maasmechelen, ...... ?..?. .... ~-~-~-~-------~}~.?. -~---······················· .. -· .. ···· .. ···· ........... .. 
BIJLAGE 66 

FAKTUUR 87/?A 

0./Ref. : Verslag 193 van 4/5/87 

labo voor toegepaste Geologie en 
naam :Eydrologie. Prof. De Biewek 
straat :!:rij gslaan 281 
gemeente :S800 Gent 

Is verschuldigd aan de GEMEENTE MAASMECHELEN, Gewestelijke Brandweerdienst, overeenkom
stig de wet op de budget1aire voorstellen, vê:.~. 24.12.76, art. 85 en 87, voor het uitvoeren van: 

Lev.er.en .... van .... :Vl.a.t .e.r· ..... bij . .D.l".:..r. ·:::::.-: ;c: E.:' := . ., .. Hi ~l'~.S.\':eg , .. .. J .. .73 ... ..... 3.C,4:0 .. r.~.9,,?)Df che l e 
hetgeen volgt : 

- -
uren prijs 

a~1topomp - ladderwagen 

andere voertuigen .. _ 

motorpomp - stroomaggregaat - rookventilator 
-

persslangen - dekzeilen - snelt ·.Jc.se's 

lenen 
. - ··-· 

forfaitair : wespen 'bijen verdelging 

waterlevering 

openen deuren 

loze oproep 

vullen persluchtflessen 

andere 

TOTAAL: 

I 
Voor gez1e?· 
De dienstchef 

o/Lt. :,n~ er. 

;r 
V 

• 0 

...... 

6oo fr. 

óOO fr. 

De sekretans tl De burgemeester/"· r: 

?er:.elJI;c.r.s 1. 



BIJLAGE 6G 

vinçotte 
Koningslaan 1571B-1060 Brussel (Belgiê) 

Telefoon (02) 536 82 11 I Telex 22550 I Fax (02) 537 46 19 

Vinçotte, Vereniging zonder winstoogmerk 
BTW 402 984 520 
Banken GBM 

BBL 
KB 
PARIBAS 
PCR 

210-0078222-92 
310-0706000-23 
436-3141011-16 
550-3063500-39 
000-0037702-66 LABO TOEGEPASTE GEOLOGIE + HYDROGEOLOGIE 

KOPIE 
Datum 12/08/87 

UW REFERENTIE 

KRIJGSLAAN, 281 
9000 GENT 1 

ONZE REFERENTIE A D08988T I 0 001 
OPDRACHT BEHEERD DOOR 
ANTWERPEN 03/2337766 STAUT THEO 

Expertiseverslag van een mazoutreservoir 
van 10000 liter 

VOOR ONZE PRESTATIES 

Totaal exclusief BTW 
Te vermelden bij betaling 

en briefwisseling 

666947R/ l44447 

BTW 19 % 

Kontant te betalen TOTAAL 

FAKTUUR L44447 

Bedrag 

BEF 16000 

BEF 16000 

BEF 3040 

BEF 

ECEPISSE/ COPIE CLIENT 
NTVANGSTBEWIJS/KOPIE CLIENT 

rDl r SIGNATURE(S) & HANDTEKENING(EN) 

MOf.JT/...NT EN LETTRES- BEDRt..G IN LETTERS 

NE PASACCEPTEREN PAIEMENT 
NIET TER BETALING AANVAARDE" 

VIREMENT OU VERSEMENT 
OVERSCHRIJVING OF STORTING ! A 

L_ 

DATE , 
DATUM 

DEIVAN 

l I 

l I 
POUR/VOOR 

1 V1nçotte 1 

********* 

POUR / VOOR 

Vinçotte VZW 

Koningslaan 157/B 

1060 Brussel(Belgie) 

T 

- COMMUNICATION- MEDEDELING----- - COMMUNICATION- MEDEDELING------------'---- -----------------

I 1 

---------------- PAlERE DE NE AlEN ECRIRE Cl-DESSOUS I GELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN--------------

NOM El ADRESSE COMPLETE DU DEPOSANT 
NAAM EN VOLLEDIG ADRES VAN DE AFGEVER 



GEWESTELIJKE 

BRANDWEERDIENST 
MAASMECHELEN 

27 juli 1987. 
Maasmechelen, ········································· ····-···-.............. .. ...... ............................ .. .. .. ...... _ 

BIJLAGE 66 

FAKTUUR 87/40 

0./Ref. :Verslag 217 van 21/5/87 

RIJKSWEG 155 

3630 MAASMECHELEN 
Labo voor toegepaste Geologie en 

naam :B;ydrologie. Prof. De Biewek 
Tel. 011n6 43 36 (hulp) 

Tel. 011n6 08 37 (administratie) 
Tel. 011n6 08 38 (diensthoofd) 

straat :Kr i jgslaan 281 88 
gemeeC~te :9000 Gent 

Is verschuldigd aan de GEMEENTE MAASMECHELEN, Gewestelijke Brandweerdienst, overeenkom
stig de wet op de budgettaire voorstellen, va., 24.12.76, art. 85 en 87, voor het uitvoeren van: 

PompKerken bij ~hr. Tiesters. ~ijksweg, 173, 3640 M2asmechelen 
·· · ·~- · •• ' . ...... ,. . .. . .......... . . . . .. . . . . .. . .. . . . ... ... ... . .......... . ... .. ........ . ........ ....... ,.,_,,, .. .. . . ...... . ........ ..... - ~ - . . . . . . . . . . .. . .......... . . .... ............ . . , . . . .... .. ... . .. .. . . .. . ~ .. ·•4 •• • •••••••• •• •• 

hetgeen volgt : 

uren prijs 

autopomp - ladderwagen 

ande:·e voertuigen 1 1200 
-

motorpomp - s~~}l'&gäàtX~óé:i'o{V&f.lffiäQlr{ 1 600 
--· 

persE'.iangen - .Q~Bi~ .. ~~B<G 100 

lonen 2 600 

forfaitair : wespen/bijen verdelging 

waterlevering 

openen deuren I 
I 

loze oproep 
I 
: 

vullen persluchtflessen I 

andere 
I 

: 

TOTAAL: 2500 fr. 

Voor gezi , De sekretaris J. De burgemeester ,-1'.,. v. 
De dienst hef 

Ee:Jelmans P. ;// 

D + (tVltcJJ·. .. .-'~ 
/f I 

Te vereffenen op rekening P.C 000·0050087-35 an, het GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN 

met de vermelding : BW . 8 7/40 • .............. ........... - ... ... ·- ···~···· · .... ..... ..... .. .... ... ............. ...... .......... .. . 

--

-



vinçotte 
Koningslaan 1571B-1060 Brussel (Belglê) 

Telefoon (02) 536 82 11 I Telex 

Vinçotte, Vereniging zonder winstoogmerk 
BTW 402 984 520 
Banken GBM 

BBL 

BIJLAGE 65 

~~~GEKOMEN: J.L ..... L ....... :~ : ... L ..... . . ~ . ..... . 
TER I(=NNISGEVING · ............... ...... .... . 

I Fá~-(62)~~~~1~ ............ ... .......... .. 
, ::FD · 

KB 
PARIBAS 
PCR 

210-0078222-92 
310-{)706000-23 
436-3141011-16 
550-3063500-39 
000-{)037702-66 LABO TOEGEPASTE GEOLOGIE + HYDROGEOLOGIE 

Datum 13/08/87 

UW REfERENTIE 

KRIJGSLAAN, 281 
9000 GENT 1 

ONZE REFERENTIE S R40899f I 
OPDRACHT BEHEERD DOOR 
HASSELT 011/253286 fRANS Et·HEL 

TI ESTERS 
RIJKSWEG, 173 
EISDEN 

DATA : 30.04.87 04.05.87 
07.05.87 12.05.87 

TIESTERS EISDEN 
VOOR ONZE PRESTATIES 

Totaal exclusief BTW 
Te vermelden bij betaling 

en briefwisseling . BTW 19 % 

666947R/ L45125 Kontant te betalen TOTAAL 

FAKTUUR L45125 

Bedrag 

BEf 17008 

BEf 17008 

BEF 3232 

BEf 20240 

RECEPISSE/ COPIE CliENT 
ONTVANGSTBEWIJS/ KOPIE CLIENT 

~· SIGt<t. TURE!SJ [ID I HAIIDTE~EN:NG(EN) NE PAS ACCEPTER Ef.: FJ.IEMENT 
NIET Tf:R fjfTALING AAN\'J..ARDEN 

VIREP-.O.ENT OU VERSEMENT 
OVERSCHRIJVING OF STORTING ! 

:.. 

HL 
DATE 
DATUM 

N ~· 

~·gNR~"'(;" 1 -----------....... ~~~(,JI~8~~~E~ERJlFg~~2~TGE\'ER COMPTE BENEFICIAIRE 
REKH~ING VAN DE eEGUNSliGuE 

-N 

- COt.H-,/UNICAliON- t.•E:OEDELli..:G 

L---~V~iAÇ~~t~t€C--------~ 

•**874/5125/94758*** 

NOl\• [1 AD~ES~E. CO'-.'.PLETC DU DEF'Q~J...N1 
NAAt-.'. EN VÜLLEDIG ADNES VAt<J DE ArGfV[R 

LABO TOEGEPASTE GEOLOGIE + HYD 
Vinçotte VZW 

KRIJGSLAAN, 281 



I 
BELG I~:CH lf\ISTITUUT VOOfi !\' 0 RMALIS/J,~l[ i 

I 
I 
i 
i 

I • ~ : • 

r"~/·· r··; . .,..., l r f r r ) t ., ~- ' I I 1... t I I 

l /- l ~ J. l [: [ I 

BIJLAGE 66 

, j. 

e;"AB!',r,çu::<ELA.,t,!' 29 
8 · ·,o,:::; BRU~.:C.EL T }' 2::.:77 E!:.r,·cr I ~-:= t;tt:: ,,__~.. .~·. '7 -· s-::::D1 j ~-~:· B.:.~.:: 

F Cr:. C'C.C•-C• .• Eéè·.r.-•.r, lf---------'--- -----!...._---'---------

3 -- g2ur.r ;:s-:-·c: 
4 -- rdG1 gt-~:v :C 

5 - b0;1~0·t ,-,r_! t:.: !·E! 81N 

A- l-\•' bt::.:é:- ,Lr·?, t ;;f~ b:-.!:oudc >! 

C'l\\1 ~=./E::::~J;;.~ l.'!~l\·' 

r 

f .. ; ' :i .i U·. J i-· i'! I .-. ~- ) 

r 
8 ·- Ldo' t;E-S~-::-: ~~ ~ t;~,J~t n:(:; bc!lr_,udcn 

r----------------------------------------~----------------------------------1 
) > .. GE~ i~-~ ·:c, GilZE REFëFTES 

) 

NBN 
NBN 

:r o-::.:-oo2 
I 0'3-003 

I ~ 

OP e.~t-- 9-::.;(J 

-p~ ,; ... .j. __ _ 

. "::'"•' ' .... ~ .. . .. ~ 

'• I ' 

0 
I ~ 1

1 ,:- : f : l: I 

j 
·I 

..J. 

~ '=· ! I :i -·~ ';. : _,.,· ... -- -- -
4:'30 
430 

;. • • r · = \\ , ., 
•' I; 

,. ... 

""/t-:0 
i:.-·~··- 2 

.•:. ' \ \1 • ;'. I •S • 

, .... •• l. j • .:..!.:;_' ~ .. :.. , • r ~-.. ~ ~~ := : • \ ! .- ! 

.·._1_· --_~_ .. _· _---_:-._~-.o_·-~·-·-____ __;~-t:-·_: ~~~-~· ~~~~~~~:_.·-~~~~:l_. __ .:,;:::__. _____ c_J ---'~":,.~:~~~:_ • 
..... I• , ' ' ' 11 t 

1;:;·U':l<h·l i _ik ~: .. r. (•r1Y1;.r·~oJ d~~n "'"'I' i; l;:<:q··d 
. I,J'FHONDEF:D 2.E\.JEl4EN'-/EERTIG BF 

.. ,.. ... ~,. ·r r r ~ • •. " 

l (> t 
. . 

'1211 ' / 
; ,l ... J: ~:-< :/ ;-; 

------·-- -- -



C&EOLAB b.v.b.a. 
s.p.r.l. 

FAKTUUR FACTURE 

N' FAKTUUR-FACTUREN" DATUM-DATE 

B7Ul.H L.4/'-J/1'JI;)7 
ONZE REF.- NOTRE REF. DATUM-DATE 

UW REF. - VOTRE REF. DATUM-DATE 

BTW-TVA 

OaEVEELHEID OMSCHRIJVING 
QUANTITE DESCRIPTION 

VOSKENSLAAN 285 
B-9000 GENT 
BELGIUM 

BIJLAGE 66 

PHONE (091) 21 48 77 
REGISTRATIE- ENREGISTREMENT: 

I 414.460.412 I 0 I 6 1 0 I 2 1 0 I 1 I 
BTW -_TVA 414.460.412 
H.R. - A.C. GENT 115.316 
K.B. 447-4585601-45 
B.B.L. 390-04 71663-07 

kijksuniversiteit Gent 
Leerstoel toeLepaste Geologie. 
Prof. Dr. W. De hreuck 

Krijgslaan, 2U1 
~000 GLI~T 

EENHEIDSPRIJS 
PRIX UNITAIRE 

B.F. 

BEDRAG 
MONTANT 

B.F. 

jl:ie trft: EISDEh - Plaatsen peilbuizen. 

- jvaste aan- en 
- ~itvoeren van 

\~ . 

BEDRAG- MONTANT 

40.16U,-

afvoerkosten boormachine, boormat Ier ie el: FF 
boring nr. 1 6,3Ll 3200,-

KREDIETBEPERKING BTW · TVA 

FRAIS DE CREDIT % BEDRAG • MONT ANT 

17 6ö27 

20.000,-
20.160,-

TE BETALEN 
TOT AL A PAYER 

46.%7,-fr. 

30 DAGEN NETIO 
30JOURSNET 

.. ' 
.I 

----·· ·- --~~ 



C&EOLAB b.v.b.a. 
s.p.r.l. 

FAKTUUR FACTURE 

N' FAKTUUR-FACTUREN" DATUM-DATE 

870~2 2.4/9/l9ö97 

ONZE REF.- NOTRE REF. DATUM-DATE 

UW REF.- VOTRE REF. DATUM-DATE 

BTW-TVA 

OÖEVEELHEID OMSCHRIJVING 
OUANTITE DESCRIPTION 

lbetrr:rt • .t:l::>u.t:.l-1 oor1ngen. 

- uitvoeren van boringen Nrs. 2 
van metalen peilbuizen: 
Boring nr. 2: 
Boring nr. 3: 

en 

VOSKENSLAAN 285 
B-9000 GENT 
BELGIUM 

BIJLAGE 66 

PHONE (091) 21 48 77 
REGISTRATIE- ENREGISTREMENT : 

1414.460.412 I0 1 6 I 0 , 2 I 0 1 1I 

BTW- TVA 414.460.412 
H.R. - A.C. GENT 115.316 
K.B. 447-4585601-45 
B.B.L. 390-0471663-07 

Rijksuniversiteit te Gent 

Leerstaelk Toegepaste Geologie 
Prof. Dr. w. De hreuck 
Krijgslaan, 281 
9000 GEl\'T 

EENHEIDSPRIJS BEDRAG 
PRIX UNITAIRE MONTANT 

B.F. B.F. 

3, mret plaat! en 

6,2Ll. 
6,8ru. 

Totaal: 15,0m. 3200,- 4ö.OOO,-

' 

KREDIETBEPERKING 
BEDRAG- MONTANT 

FRAIS DE CREDIT 

4tJ.OOO,- 17 

"IV ~· 1217G1 

BTW-TVA 

% BEDRAG- MONT ANT 

8160 

TE BETALEN 
TOT AL A PA VER 

56160,-fr. 

30 DAGEN NETTO 

30JOURSNET 



• ) 

' 
! 

Q;.EOLAB b.v.b.a. 
s.p.r.l. 

FAKTUUR FACTURE 

N' FAKTUUR-FACTUREN" DATUM-DATE 

870ö3 24/9/1987 
ONZERE~ -NOTRERE~ DATUM-DATE 

UW REF. - VOTRE REF. DATUM- DATE 

B1W-TVA 

HOEVEELHEID OMSCHRIJVING 
OUANTITE DESCRIPTION 

VOSKENSLAAN 285 
B-9000 GENT 
BELGIUM 

BIJLAGE 66 

PHONE (091) 21 48 77 
REGISTRATIE- ENREGISTREMENT : 

1414.460.412 I 0 , 6 I 0 12I0 , 1 I 

BTW- TVA 414.460.412 
H.R.- A.C. GENT 115.316 
K.B. 447-4585601-45 
B.B.L. 390-0471663-07 

Rijksuniversiteit te Gent. 
Leerstoel Toegepaste Geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
Krijgslaan, 281 
~000 GENT 

EENHEIDSPRIJS 
PRIX UNITAIRE 

B.F. 

BEDRAG 
MONTANT 

B.F. 

!Betreft: PLaatsen van peilbuizen te Eisden. 

- Uitvoeren van de boringen nrs. 4 

IBorint, nrt 4: 
!Boring nr. 5: 

Totaal: 

·, 

KREDIETBEPERKING 
BEDRAG- MONTANT 

FRAIS DE CREDIT 

40.640,-

en s. 

4, 7m. 
8,0m. 

12,7m. 

B1W-TVA .. ,. BEDRAG- MONTANT 

17 6.909,-

3200,- 40.640,-

TE BETALEN 
TOT AL A PA VER 

47.549,-fr. 

30 DAGEN NETIO 
30 JOURS NET • 
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(~EO LAB b.v.b.a. 
s.p.r.l. 

FAKTUUR FACTURE 

N' FAKTUUR-FACTUREN" DATUM-DATE 

87üölj 24/9/1987 
ONZE REF.· NOTRE REF. DATUM- DATE 

UW REF.· VOTRE REF. DATUM-DATE 

BTW-TVA 

HOEVEELHEID OMSCHRIJVING 
QUANTITE DESCRIPTION 

VOSKENSLAAN 285 
B-9000 GENT 
BELGIUM 

BIJLAGE 66 

PHONE (091) 21 48 77 
REGISTRATIE- ENREGISTREMENT : 

1 414.460.412 I 0 I 6 10 I 2 [ 0 I , I 

BTW -_TVA 414.460.412 
H.R.- A.C. GENT 115.316 
K.B. 447-4585601-45 
B.B.L. 390-0471663-07 

Rijksuniversiteit te Gent 
Leerstoel toegepaste Geologie 
Prof. Dr. w. De Hreuck 
Krijgslaan, 281 
9000 GEJ~T 

EENHEIDSPRIJS 
PRIX UNITAIRE 

B.F. 

BEDRAG 
MONTANT 

B.F. 

Betreft: EIS DEl~ - plaatsen peilbuis. 

- uitvoeren van boring nr. 6. 

Boring nr. 6. : 

KREDIETBEPERKING 
BEORAG- MONTANT 

FRAIS OE CREDIT % 

25.LbU,-

7,9m 

BTW-TVA 

BEORAG- MONTANT 

17 4.29b,-

3200 25.2()0,-

TE BETALEN 
TOTALAPAYER 

29.578,-fr. 

30 DAGEN NETTO 

30 JélURS NET 



BIJLAGE 66 

algemene ondernemingen 
• r. s1mons p.v.b.a. 

OUDE BAAN 664 
OPGRIMBIE 3630 MAASMECHELEN 

Telefoon 011/76.19.27 
H. R. Tongeren 44.569 
Erkenning 10109 
B.T.W. 414 .120.021 
Postrekening 
Kredietbank Maasmechelen 

000-0769893-04 
459-8004981-20 

Gen. Bankmij Maasmechelen 235-0070830-32 
Registratie aannemer 414.120.021/100512 

9000 Gent Dt 

FAKTUUR Nr . ... ... . 3 S.! ~~ ?. ... . MAASMECHELEN. 2 ê! .. J_:) - :l_ '} :_: '7 , 

voor hetgene volgt: 

BetY>r-f-t: p::_tr:rovcn v.:=tn cj>Eern bi:i de firma 

Tiesters te MaaRnech~len. 

Vrij Jr<.ü:en en u :i tnemPn vnn de cj tern voor 

d8 sof'1 van 

B.T.H. 19% 

Totaal: 

VEE~TIG I'U::C?.Ei'!D VIE~EONDE~D ZESTIG F . 

3~.000,-



I 

BIJLAGE 66 

algemene ondernemingen 
• r. s1mons p.v.b.a. 

Telefoon 011/76.19.27 
H. A. Tongeren 44 .569 
Erkenning 10109 
B.T.W. 414.120.021 
Postrekening 
Kredietbank Maasmechelen 

000-0769893-04 
459-8004981-20 

Gen. Bankmij Maasmechelen 235-0070830-32 
Registratie aannemer 414.120.021/100512 

FAKTUUR Nr . ....... ?.3./8.,7 

OUDE BAAN 664 
OPGRIMBIE 3630 MAASMECHELEN 

~~c:oo Gert Dt 

MAASMECHELEN, 2 2- j ,.: · 2 '} g 7, 

voor hetgene volgt: 

Eetreft: U5t~reven van citern bij de fir~a 

Tiesters te Vaas~echelen. 

Aanvullen van de rut en ourui~cn. 

Wervoeren van de citern naar A.J.K. te 

Yaulille voor de som van 

P • T • ~·7. 1 9 !'ó 

Totaal: 

EE:JEJ;VEERTIG DUIZEND ZESHONDERD VIJFTIG F. 



BIJLAGE 66 
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BIJLAGE 67 

Kosten van de zaken AR.87/KH/16, AR.87/KH/21, AR.87/KH/27 

A. Kosten van NMW : 

351.282,- Fr (peitmetingen en sanering) 
65.148,- Fr (hoofdbestuur) 

441.220,- Fr (levering en werken door derden) 
1.455.372,- Fr (toekomstige sanering + kontrole door onpartijdig 

deskundige) 

2.313.022,- Fr 

(onder voorbehoud : dient aangepast wegens de duur 
van de sanering) 

B. Kosten van de partij TIESTERS : 

8.610,- Fr (kosten defekte tank) 
21.840,- Fr (plaatsing defekte tank) 
44.815,- Fr (waarde stoakol ie) 

104.500,- Fr (hinder en onbeschikbaarheid parking) 

179.765,- Fr 

C. Kosten van het deskundig onderzoek 

981.47 4,- Fr 

D. Totaal : 

3.474.261,- Fr 

Een meer gedetai lieerde opgave van deze kosten is opgenomen in 
hoofdstuk zes voor de posten A en B en in bijlage 66 voor post C. 



Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
ADVOCATEN 

TELEFOON 012-23.24.18 
TElEFAX 012-23.14.45 

BANKRELATIES : 

BIJLAGE 68 
~~-~ 0 EKOMEN 2 I ~"nor 

SMETS & WIRIX 
ADVOCA TENASSOCIA Tl E 

·' · · - .. ~ ........ ""'\.,., ... ~g8a .. .. . 
i '~i"i 1 \ ::~J ~~ISGEVING · ......................... . 

... ' i ~-> ~J JDEUNG: .f:1.J.1.::: .. 1.l~' 

3700 TONGEREN;··--72~~~~~· ·· ·· · · · · · 
MATERNUSWAL 7 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

L ~ 

Geachte Heer Deskundige, 

Uw ref. 3298 EVD/GV 

0. Ref. N.M.W./TIESTERS JW/DM 

Bijgevoegd vindt U copij van schrijven dat ik 

overmaak aan de raadslieden van de tegenpartij, 

nadat zij zich bepaalde vragen stelden in verband met de 

onkostenstaat opgegeven door kliënte. 

Mag ik van de gelegenheid gebruik maken U te vragen 

hoever de expertiseverrichtingen inmiddels gevorderd 

zijn en of het mogelijk is een voorverslag in mededeling 

te ontvangen. 

Graag enig bericht. 

000-11 40033-89 

630-2200045-47 

735-3391892-81 

784-5205619-43 

Met de meeste hoogachting, 
--·-.. ----._.._-~ -~ 

·-·····~----·· -··· ---·· ·-----·-·----- ~ 

J. Wirix 

453-8135311 -11 

799-5690201-86 

~ 
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Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
ADVOCATEN 

SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 

BIJLAGE 68 

3700 .TOt'JGEREN, 
MATERNUSWAL 7 

22.03.1988 

TIESTERS/HAMAL/N.M.W. Meester B. BEKKERS 
Eisdenweg 65 

TELEFOON 012-23.24.18 3640 MAASMECHELEN 
Meesters G. LENAERTS 
Prinsenhoflaan 4 
3680 MAASEIK 
Meester I. BUDE 
Hoogbaan so 

TELEFAX 012-23.14.45 

~ 

~ 
~ 
~ 
a.. 
r.n 
u.. 
~ 

~ z 
z 
w 
~ 
z 
t9 
w 
-' 
a.. 
0 
~ 
~ 
~ 

BANKRELATIES : 

HAMAEL/TIESTERS/AJK/N.M.W. 

A.J.K. 

AJK/BOUTSEN/TIESTERS 
N.M.W. 4802 

A.J.K. 

Waarde Confraters, 

L 

N.M.D.W./TIESTERS JW/DM 

3650 DILSEN 
Meester J. SMEETS 
Weg naar As 19 bus 15 
3600 GENK 
Meester J. DRIESSEN 
Dorpsstraat 108 
3668 AS 

In antwoord op de vraag naar verduidelijking in 

verband met de gepresteerde werken door kliënte, kan 

ik U meedelen dat de kosten, ad. 570.851 F. gemaakt 

werden door de Gewestelijke Direct~e te Hasselt, 

post A. 

Dit zijn verantwoorde prestaties zoals pompingen 

_j 

van het water, afzuiging van olie, metingen van oliedikte, 

aanleggen van aan- en afvoerleidingen ter plaatse nood

zakelijk voor de sanering van de bezoedelde grondwaterlaag. 

Deze maatregelen werden destijds in akkoord met de 

expert getroffen en vooral gedaan om hogere kosten te 

voorkomen. 

De kosten van het hoofdbestuur (post B) zijn voor

bereidende werkzaamheden, studiewerk, opzoekingen, 

logistieke steun, begeleiding en coördinatie. 

De uitgaven hebben alleszins geen betrekking op 

verdedigingskosten. 

000-1140033-89 

630-2200045-47 

735-3391892-81 

784-5205619-43 

453-8135311-11 

799-5690201-86 



BIJLAGE 68 

Doorslag van dit schrijven wordt overgemaakt aan 

de gerechtsdeskundige. 

Met de meeste hoogachting, 

J. Wirix 



Kenmerk : 3523 
Mt-.-1/GV 

AANGETEKEND 

Geachte Meester, 

Mee!>ter B. BEKKERS 

Eisdenwee 6 5 

3640 LV.ASI.~ECHELEN 

BIJALGE 69 

22 april 1 SCG, 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek betreffende een stookollelelc 
te Eisden 
Zaken AR.87/K.H/16 - AR..87/KH/21 - AR.87/KH/27 

Hierbij heb ik de eer u de voorlopige versie van het eind
verslag en de bijlagen van het ciesl~uncUgenonderzoe~~ in hoger
vermelde zake11 te l<1ten geYmrderk Het geeft de toestsnd weer 
tot o~ 1 april 1980. 

Het verslag bevat naast èe inhoud ( 1 blz.) 43 bladzijden, 
de bijlagen bevatten 210 paginas. 

Uw opmerkingen dienen ons ten laatste op 31 mei 1988 
te bereiken, 

J,'ict de meeste hoogachting, 

Prof, Dr. W. DE BREUCK. 



Kenmerk : 3523 
MM/GY 

AANGETEKEND 

Meester J. WIRIX 

Matemuswal 7 

3700 TONGEREN 

BIJLAGE 69 

22 april 1988. 

Geachte Meester, 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek betreffende een stookolielek 
te Elsden 
Zaken AR.87/KH/16 - AR.87/KH/21 - A~87/KH/27 

Hierbij heb ik de eer u de voorlopige versie ven het ein~ 
verslag en de b!jlngen van het deskundigenonderzoek In hoger
vermelde zaken te laten geworden. Het geeft de toestand weer 
tot op 1 april 1988. 

Het verslag bevat naast de inhoud (1 blz.) 43 blaàzljden, 
de bijlagen bevatten 210 pagfnas. 

u",.. opmerkingen dienen ons ten laatste op 31 mei 1988 
te bereiken. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof, Dr. W. DE BREUCK. 



Kenmerk : 3523 
lv1M/GV 

AANGETEKEND 

Geachte Meester, 

Meester I. BUDE 

Hoogbaan 50 

3650 DILSEN 

BIJLAGE 69 

22 april HHW. 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek betreffende een stookolielek 
te Eisden 
Zaken AR,87/KH/16 - AR.87/KH/21 - AR.87/KH/27 

Hierbij heb ik de eer u de voorlopige versie van het efnd
ver5lag en de bijlagen van het deskundigenonderzoek in hoger
vermelde zaken te laten geworden. Het geeft de toestand weer 
tot op 1 april 1988. 

Het verslag bevat naast de inhoud (l blz.) 43 bladzijden, 
de bijlagen bevatten 210 paglnas. 

Uw opmerkingen dienen ons ten laatste op 31 mei 1988 
te bereiken. 

Met de meeste hoogachting. 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 



Kenmerk : 3523 
M:,1fGV 

Geachte Meester, 

AANGETEKEND 

l'v1eester G. LENAERTS 

Prinsenhoflaan 4 

3680 MAASEIK 

BIJLAGE 69 

22 april 1988. 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek betreffende een stookolielek 
te Elsden 
Zaken AR.87/KH/16 - AR.87/KH/21 - AR.87/KH/27 

Hierbij heb ik de eer u de voorlopige versie van het eind
verslag en de bijlagen van het deskundigenonderzoek in hoger
vermelde zaken te laten geworden. Het geeft de toestand weer 
tot op 1 april 1988. 

Het verslag bevat naast de Inhoud (1 blz.) 43 blndzfjden, 
de bljiR[;en bevatten 210 paglnas. 

Uw opmerkingen dienen ons ten laatste op 31 mei 1988 
te bereiken. 

Met de meeste hoogachting, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 



Kenmerk : 3523 
l\'ii\1/GV 

AANGETEKEND 

Geachte Meester, 

h~eester j. DRIESSEN 

Dorps.straat J OS 

3668 AS 

BIJLAGE 69 

22 april 19S8, 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek betreffende een stookolielek 
te Elsden 
Zaken AR.87/KH/16 - AR.87/KH/21 - AR.87/~::.H/27 

Hierbij heb ik de eer u de voorlopige verste v2n het eln6-
verslag en de bijlagen van het deskundigenonderzoek ln hoger
vermelde zaken te laten geworrlen. Het geeft de toestand weer 
tot op 1 april 1988. 

Het verslag bevRt naast de Inhoud ( J blz.) 43 bladzijden, 
de bijlagen bevatten 210 paginns. 

Uw opmerkingen dienen ons ten laatste op 31 mei 1988 
te bereiken. 

Met óe meeste hoogachting, 

Prof. Dr. \\'. DE BREUCK. 



BIJ_IGE 70 

GABRIEL LENAERTS 

UI REF. 

OiREF . 

ADVOKAAT 18 mei 1988 

I 

·:. ~·~~_::·.::::=:- ~ ... __ j 

8724900 

Geachte Heer Deskundige, 

Prof. Dr. W. De Breuck 
Geologisch Instituut 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

Inzake 
U.Ref. 

Hamael c. Tiesters c. N.M.D.W. c. Boutsen e.a. 
3298 EVD/GV 

Ik mocht in goede orde Uw voorverslag ontvangen met verzoek 
om eventuele opmerkingen te formuleren voor einde mei 88. 

Gezien mijn cliënt inzake nog~~~n aantal gegevens dient te 
beschikken en deze vooralsnog niet aanwezig zijn, moge ik 
U beleefd verzoeken de termijn voor het formuleren van 
opmerkingen te verlengen met één maand. 

Copie van dit schrijven zend ik aan mijn achtbare confraters. 

Met voorname hoogachting, 

.... \ 
G. Lenaerts. 

KANTOOR: PRINSENHOFLAAN 4 
B-3680 MAASEIK 
TEL. (011) 56.52.96 

P.C.R. 000-0544083-1 0 
G.K.B. 061-8030510-54 
P.K. 630-2200122-27 
B.B.L. 335-0040130-18 

SPREEKUREN: 
ELKE MAANDAG, DINSDAG 
EN DONDERDAG VAN 16 TOT 18 U. 
EN NA AFSPRAAK 



Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
ADVOCATEN 

TELEFOON 012-23.24.18 
TELEFAX 012-23.14.45 

l.<: 
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c.. 
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BANKRELATIES : 

BIJLAGE 71 

SMETS & WIRIX 
ADVDCA TENASSOCIA Tl E 

L 

3700 TONGEREN, 
MATERNUSWAL 7 

24.05.1988 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

INGEKOMEN : ,_., ... J:JE.1 ... 1.988 .. . 
TER KENNISGEVING .... ...... .. ....... .. .. .. 

', 1 ~:R BEr.ANDEUNG; .r.J .. f1 .. ::: .. 4.MS 
...................................... 

'- __ _............_ 

Geachte Heer Deskundige, 

N.M.D.W./TIESTERS JW/DM 

3298 EVD/GV 

Wij mochten uw voorverslag ontvangen en hebben 

de inhoud hiervan overgemaakt aan onze opdrachtgeefster. 

Daar de zaak nog steeds het voorwerp uitmaakt van 

onderzoek zou ik U dank weten de termijn voor het 

formuleren van bemerkingen te verlengen met 1 maand. 

Doorslag van dit schrijven maken wij over aan 

onze achtbare confraters. 

000-1140033-89 

630-2200045-47 

Met de meeste hoogachting, 

735-3391892-81 

784-5205619-43 

-- . -··-------

J. Wirix 

453-8135311-11 

799-5690201-86 



BIJLAGE 71 
, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ 
VOOR \\1ATERVOORZIENJNG 

1 040 Brussel 
Trierst raat 21 2 '"-

r 
Tel. (02) 230.97.40 toestel 

De Heer J. WIRIX 
Advokaat ' 
Maternuswal 7 

ADMINISTRATIEVE DIRECTIE 3700 TONGEREN 

L 

Ons kenmerk: AD/025/EVDH/1305/87-207 Uw kenmerk: 

_ j 

Bijl<1gen: 
dèskundig vers]: 

I 

B.T. \V. nr. 7 1 4.7 7 I .. 1 (, 7 

)1);1 
6 plans 

Mijnheer de Advokaat, 

Betreft V.M.W. t/ Tiesters te Maasmechelen 

Dossier nr. OMOB: 460.963/87. 

Ik heb de eer U ontvangst te·melden van uw brief van 
26 april 1988 met in bijlage de twee boekdelen inhoudende het 
verslag van de gerechtsdeskundige Professor W. De Breuck. 

Het deskundig verslag geeft aanleiding tot volgende 
opmerkingen : 

In paragraaf 4.3.3. "waterwinningen" wordt vermeld 
dat de waterwinning "Meeswijk" van de V.M.W. gedeeltelijk in wer
king is. Dit is nog niet het geval. In 1986 is er geen grond
water in Meeswijk gewonnen door de V.M.W. 

In paragraaf 4.3.5. worden de resultaten van de 
hydraisohypsenkaarten besproken. Op basis van de stijghnogte
metingingen in de onmiddellijke omgeving van het incedent wordt 
een grondwaterstromingsrichting naar Leut verondersteld. 
In het voorjaar 1988 is door de V.M.W. een ruimer meetnet op
gezet op basis van bestaande particuliere (weide) putten. 
Alle putten werden aangesloten op het waterpassingsnet. De me
tingen van 12-13 april 1988 ( zeer hoge grondwaterstand) wijzen op 
een noordoost richting ter hoogte van het olieincident. Afwaarts 
deze plaats buigt de grondwaterstroming echter af naar het noorden, 
mogelijk zelfs naar het noordwesten in de richting van . de filter
putten CJ en C2 (voor de ligging zie "bijlage 11g van het eind
verslag). Dit bevestigt enigszins de stromingsrichting zoals 
bekom~n door het Flon-progra~ma, en weergegeven op bijlage 4C 
van het eindverslag. 
Een verontreiniging van de waterwinning Eisden ingevolge het stook
olieJek bij Tiesters is niet uitgesloten. 

P.R. nr. nnO-I ':-fi 771 6r0:? 



BIJLAGE 71 

VGA 23.5.88. 

2 ~. V. 1988 

De G putten, waarvan sprake in paragraaf 4.3.6. liggen 
sterk verspreid. Het lijkt ons aange"'•ezen het aantal controle
putten ~e verhogen, zeker in de mogelijke stromingsrichting 
naar Eisden. 

Dit is des te noodzakelijker gezien de maximale afstand 
(XI) in de stromingsrichting waar de kritische concentratie 
(C k ) nog bereikt wordt, op ~ 1885 m is gelegen m.a.w. binnen 
het Eereik van de waterwinning van Eisden. 

De analysen uit de controleputten (G-putten) dateren 
van meer dan één jaar geleden. Een nieuwe reeks analysen is aan
gewezen. De V.M.W. stelt voor zelf ook waterstalen te nemen uit 
deze controleputten en de evolutie·nàuwer op te volgen. 

4.4 . ~~~!E~~~~~~-~~-~~-~E~~~~~!~E~~E~~!E~~~~~~~~-!~~~~ 
!~-~~~~ (p.35) 

De blijvende onzekerheid of Eisden al dan niet in 
het bereik ligt van dit olie-iri~ident mede het cummultatief effect 
van andere lekken, noodzaken een verdere sanering en controle van 
de verontreiniging bij het pand TIESTERS. 

De duur van deze sanering is afhankelijk van tet gedra 
van de olievlek in de ondergrond. Deze olievlek komt slechts vrij 
bij lage grondwaterstanden zodat het niet uitgesloten is dat bij 
zeer hoge grondwaterstanden (winter-lente) de sanering tijdelijk 
dient onderbroken te worden. 
In verband met de hoeveelheid opgepompte stookolie dient verwezen 
naar het schrijven van de raadsman van de V.M.W., dd. 25.01.1988 
(bijlage 57) waarin gemeld werd dat de hoeveelheid afgevoerde olie 
~ 703 l hcdroeg. Dit zou er op wijzen dat begin 1988 nog + 8000 1 
in de ondergrond voorkwam. 
Beide gegevens, het gedrag van de stookolie en de hoeveelheid stook
olie, zullen hun invloed hebben op de duur van de sanering, zo-
dat het niet uitgesloten is dat het nog meer dan 3 jaar zal duren 
alvorens de vrije stookolie verwijderd zal zijn. Alleen de 
reële pompuren zullen in rekening worden gebracht. 
Zoals hoger aangehaald blijkt het nodig tussen de peilbuizen 
G2 en G3 minimum één bijkomende peilbuis te voorzien in de richting 
van de waterwinning van Eisden. 

De kosten ingediend door de V.M.W. zowel voor de 
buitendienst (570.851 fr.) als voor het hoofdbestuur (128.529 fr.) 
zij reële kosten, dus geen geraamde kosten. 

De deskundige ~eeft geen rekening gehouden met de ure• 
gepresteerd bij het vooronderzoek, de uitschrijving en opvolging vA~ 
de boringen voor de 13 peilputten, de verplaatsingskosten van BrU" 6 ~ 
naar Maasmechelen en terug (+ 220 km per verplaatsing), de alg~mrne 
kosten 11,25 % (omvat o.m. j~ridische en directiebegeleiding). 
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:. · ·,·· 

Betreffende de onkosJen i.v.m. de levering en 
werken van derden dient ~pgemerkt dat het huren van een pomp in de 
periode 19.2-2Ll.3.87 een noodzaak was gezien de V.M.W. zelf niet be
schikte over de aangepaste pomp, wat wel het geval was vanaf 2Ll.3.87 
De membraanpomp die aangekocht werd is tevens geschikt voor het op
pompen van benzine (zoals Berneng n.v., Maasmechelen) waar bij even
tuele vonkoverslag gevaar voor ontploffing bestaat. 
Zij wordt aangedreven door perslucht. 
Bij verdere sanering zal met de suggestie van de deskundige rekening 
worden gehouden. 

Samenvattend kan gesteld~ worden dat de V.M.W. de 
conclusie van de deskundige onderschrijft i.v.m. de noodzaak tot 
verdere sanering van de olievlek b{j.het pand ftTiesters'', te meer 
daar een verontreiniging van de winning van Eisden niet uitgesloten 
Zij gaat akkoord met het toezicht van de deskundige op de verdere 
sanering, en zal rekening houden met de kostensparende suggestie van 
de deskundige. 
Voorbehoud wordt echter gemaakt voor het verminderen van de reële 
kosten van de V.M.W. 

U gelieve in bijlage zes exemplaren van plannen met 
aanduiding van het meetnet (opname 12 en 13 april 1988) te willen 
vind~evenals het verslag van de deskundige. 

Hoogachtend. 

DE dd. LEIDEND AMBTENAAR, 



Vltoal VOS 
..Jo SMEETS 
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ADVOKATEN 

Tel. 011 /35 22 23 

Bank 630-2200150-55 

3600 GENK, 27.05.1988 
Weg n-aar As 19 bus 15 

Spreekuren : na afspraak 

/ 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 
Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

INGEKOMEN :Q ... ~ ... .J.un1 ... 198.8~. 
TER KENNISGEVING : ........................ . 

Waarde Heer Deskundige, lER BE~;ANDELING: .......................... . 
I' ··~-~- ~''O .... RO J 
[ ' I '..:;.:: V !: 1 ' .......... .... ... .......... . .. .. .. .. . 

.... . . ..... ..... ,:!- . ... .. ~~--~-

betreft: A.J.K. / TIESTERS ASS 87/05 
Uw ref : DESKUNDIG ONDERZOEK - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TONGEREN 

3298 EVD/GV 

Heden ontvang ik afschrift van een schrijven dat door confrater 
LENAERTS aan U werd gericht op 18.05.1988, en waarin hij verzoekt 
voor een verlenging van de termijn tot opmerkingen op een voorver
slag dat hij van U zou hebben ontvangen. 

Ik zelf heb helèmaal geen voorverslag ontvangen. 

Ik verwijs naar Uw brief van 10 juli 1987, waarin U mlJ bevestigde 
dat U mij alle informatie m.b.t. deze zaak zoudt overmaken. 

Dit is inmiddels ook zo gebeurd, zodat ik aanneem dat het niet toe
zenden van het voorverslag op een vergissing berust. 

Mag ik U toch verzoeken bij gelegenheid van de toezending van het 
voorverslag nog eens nadrukkelijk te noteren dat ook ik zelf in deze 
procedure tussen kom namens ASSUBEL, verzekeraar van A.J.K. 

Copie van deze brief stuur ik aan mijn achtbare tegenstrevers. 



Emiel SMETS 

SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 
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3700 TONGEREN, 3 0 . 5 . 19 8 8 . 
Jules WIRIX 1:·~8 ::. 1~0:.1EN: .......... ~.~.I.~.L1988··· · 
Johan SMETS ~ .,_ , 

MATERNUSWAL 7 

Hilde SMETS 1 ER t-tNNISGEVING: ............... .... r . 
ADVOCATEN TER BH;ANDELING: ...... .... ................ . 

j , ''""(C\'0-R:"'' TELEFooN 012-23.24.ha ' i : .... • c .u : ............ ............... ......... .. 
Prof. Dr. W. DE BREUCK 

Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 
TELEFAX 012-23.14.45 

BANKRELATIES: 

9000 GENT. 

L _j 

Geachte Heer Deskundige, 

Uw ref.: 3523 MM/GV 

0. ref.: WATERLEIDINGEN/TIESTERS JW/AF. 

Wij hebben de inhoud van het deskundig verslag over

gemaakt aan onze opdrachtgeefster. 

Bijgevoegd vindt U kopij van bemerkingen die in dit 

verband werden geformuleerd. 

Doorslag van dit schrijven en van de bemerkingen wordt 

overgemaakt aan de raadslieden van de respektievelijke te

genpartijen. 

Ik veronderstel dat U met deze bemerkingen rekening 

zult willen houden bij de redaktie van Uw eindverslag. 

000-1140033-89 

630-2200045-47 

735-3391892-81 

784-5205619-43 

Met 

-
de meeste hoogachting, 

. ---J_t-l-( ---: 
J. Wirix. 

453-8135311-11 

799-5690201 -86 

- ~ 



BART BEKKERS 

ADVOKAAT 

BAN KREK. 630-2200416-30 

800-2071598-47 

TEL.: 011-76 39 89 

FAX. NR . 011-76 09 93 

Waarde Heer Deskundige, 

Betreft uw ref.: 3111 EVD/GV 
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3640 MAASMECHELEN, 31 mei 1988 
EISDENWEG 8& 

Prof. Dr. DE BREUCK 
Geologisch Instituut 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

j
iNGEKOMEN · Q 1 "''"I -.-~ '/ ·. .. ..... . . .... . . ,i, ""1988·· 
. ~.Fi I.ENNJSGEVING ~ .. ..... .................... 
· .. ·: 1:'~:-,?.NDEUNG : ······················ ····· 

m. ref.: TIESTERS / NMDW-e.a. 
, : · ; ·:c.::voERo ····································· 

In aansluiting met het schrijven dd. 18/05/jl. vanwege Mr. LENAERTS en met het 
schrijven dd. 24/05/jl. vanwege Mrs SMETS & WIRIX, durf ik U eveneens verzoeken 
de termijn voor het formuleren van opmerkingen te verlengen met één maand. 

Inderdaad leggen de Heren TIESTERS mij uit dat zij nog in het bezit dienen gesteld 
van een aantal stukken. 

Doorslag van huidig schrijven zend ik aan mijn achtbare tegenstrevers. 

Met bijzondere hoogachting, 

SPREEKUREN :MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG VAN 17 TOT 19 U. ZATERDAG TUSSEN 10 EN 12 U . OF OP AFSPRAAK 



Kenmerk : 3558 
f...Hvi/GV 

Geachte !\îeester, 
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Meester BEKKERS, WIRIX, 
BUDE, LENAERTS, DRIESSEN 

31 mei 1988. 

Onderwerp Deskundigenonderzoek betreffende een stookolielek 
te Eisden 
Zaken AR.87 /KH/1 G - AR.87 /KH/21 - AR.87 /KH/27 

Ingevolge de vraag van h1eester LENAE~TS en Meester J, 
WIRIX kan ik mij akkoorcl verklaren de termijn voor het formule
ren van opmerkingen op het voorverslag betreffende hogergenoemde 
zaken, r:1et 1 maand te verlengen. De nieuwe termijn verloopt 
aldus op 30 juni 1988. 

h-1et de meeste hoogachting, 

Prof, Dr. Vl. DE BREUCK. 



Kenmerk : 3559 
MM/GV 

Geachte h';eester, 

Aan Meester Jo SMEETS 

Weg naar As 19, bus 15 

9600 GENK 

BIJLAGE 76 

2 juni 1988, 

Onderwerp : Deskundigenonderzoek betreffende een stookolielek 
te Elsden 

r·~a2,r aanleiding van m: schrijven van 27 :nei 1988 stel 
il~ vast dat door vert,etelheid u ge8n voorverslag werd toege
stuurd. Voor deze vergissing b!eci ik u r.1ljn vcrontschuldiglng 
aan. 

Ingesloten vindt u een exer11planr van het voorverslag en 
bijhorende bijlagen. Jndlen u op:--:erldngen heeft verzoek ik u 
mij deze te laten ge·worcten voor 30 ju:-~! aanstaande. 

Met de meeste hoognchtlng, 

namens Prof. Dr. \V. DE BREUCK 

M. MAHAUDEN 
E.a. wetenschappelijk medewerker. 
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"'-.,. GAB RI EL L EN A ERTS 
ADVOKAAT INGEKOMEN D JL ... UJJ.it ... 1.Q~~·· ··· · MAAS EIK, 07 juni 1988 

U/REF. 

0/REF . 
8724900 

Tm KENNISGEVING : ......................... . 

l ~: ,~ ' ::r,ANDEUNG: •• J~~l... ............ . 
t ' ·,- :_; .::VCERD: 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 
Geologisch Instituut 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

Waarde Heer Deskundige, 

Inzake 
U.Ref. 

Hamael c. Tiesters c. N.M.D.W. c. Boutsen e.a. 
3298 EVD/GV 

Verwijzend naar mlJn schrijven dd 18.05.88 waarin ik U om 
een verlenging van één maand vroeg om de opmerkingen te 
formuleren, hetgeen overigens aansluit met de sindsdien 
gevoerde briefwisseling van mijn confraters, gelieve U 
hierbijgevoegd copie te willen vinden van het schrijven 
van het W.T.C.B. 

Gezien laatstgenoemde instantie hun verslag pas tegen 
15 juli 88 kan klaar hebben verzoek ik U beleefd, mede 
gezien het nakend gerechterlijk verlof,om de termijn 
o~ opmerkingen te formuleren te verlengen tot einde 
september 88. 

Ik meen dat gezien de omstandigheden deze verlenging zich 
wel opdringt. 

Copie van dit schrijven zend ik overigens aan mijn confraters. 

Met oprechte groeten, 

G. Lenaerts. \ 

KANTOOR: PRINSENHOFLAAN 4 
B-3680 MAASEIK 
TEL (011) 56.52.96 

P.C.R. 000-0544083-10 
G.K.B. 061-8030510-54 
P.K. 630-2200122-27 
B.B.L. 335-0040130-18 

SPREEKUREN: 
ELKE MAANDAG, DINSDAG 
EN DONDERDAG VAN 16 TOT 18 U. 
EN NA AFSPRAAK 



SART BEKKERS 

ADVOKAAT 

BAN KREK . 630-2200416-30 

800-2071598-47 

TEL.: 011-763989 

FAX. NR . 011 - 760993 

Waarde Heer Deskundige, 
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3640 MAASMECHELEN, 7 juli 1988 
EISDENWCG 6!i 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 
Deskundige 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 

ING::r~OMEN: ...... .8....JlJ.!..! .. 1988 
TE:i 1:!::NNISGEVING: •. 1\n ... : ....... .. 
F. -;~ ; .o.~mEUNG: _ ........................ . 

l'. 1·~ : . /C.::F.D: ............................... .. .... . 

Betreft HAMAEL c. TIESTERS c. N.M.D.W. c. BOUTSEN e.a. 
uw ref.: 3298 EVD/GV 

U zult het schrijven dd. 07/06/jl. vanwege Mr. LENAERTS ontvangen hebben, waarbij 
deze verzoekt om een verlenging van de termijn tot het formuleren van opmerkingen 
tot september e.k. 

Aangezien kliëntenmij nog steeds niet in het bezit hebben gesteld van de betreffende 
stukken, durf ik mij bij het verzoek van Mr. LENAERTS aansluiten tot verlenging van 
de termijn tot het formuleren van opmerkingen tot einde september 1988. 

Doorslag van huidig schrijven zend ik aan mijn achtbare tegenstrevers. 

Met bijzondere hoogachting, 

SPRI:Et\.URCN : ,.....,&o.ANC.C..G, DINSCA.G. OONOEFtCAG VA.N 1'7 TOT 19 U. 
2ATl:RC,C..G TUS!.EN 10 EN 12 U. CF OP AfSPRAAK 



Kenmerk : 3507 
MM/GV 

BILAGE 79 

Meesters BEKKERS, WIRIX, BUDE, LENAERTS, 
DRIESSEN, SMEETS 

15 jul 1988. 

Geachte Heester, 

Onderwerp : Deskundir;c;nonc.ierzoek betreffende ee:n stookolielek 
te Eisden 
Z 1 I" "~/ ·'~'/lC lo,:-1 "7/.'''/rl . ~. """/ .. i'/cJ7 8r\.C11 ~-\! ~.r_; I .. -...;-.. ~-. '~!-".\.:~ r,ri i. -r\.t\ ... L./ ! ~~ -· .~ 

Rekening houden<.! !7let cie laattijèfge antv.'oorden op het 
voorverslag betreffende de bQvenverrnelde zaken E:n de vragen 
van !v1eester BEKKERS en 1'- leester LEJ\IAERTS kan Ik 1:1lj ak
koord verklaren om de termijn tot het for muleren van opmerkin
gen tot uiterlijk 30 septern ber 1988 te verlengen, indien alle 
partijen hiermee akkoord gaan. 

Hoogachtend, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
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BEA VAN ROMF'AEY 
ADVOKAAT-MEDEWERKSTER ~~E~~:~~N~~~;::!~~-~::·:. 
HOOGBAAN 50 
3E.50 DILSEN 

TEL.:Oll-756477 
K.B.:451-3083791-02 
P.K.:630-2200043-45 

O.Ref. 

U. Ref. 

TER BEr;ANDELING : .. I1.Y.l ... ; .. AW> .. 
UlTCEVOERD : ······ ·· ·························· .. 

~~~~---·----·-

LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN 
HYDROGEOLOGIE - prof.Dr.W.DE BREUCK 
KR I _TGSLAAN 281 
9000 GENT 

DILSEN, 1':1/9/88 

0200:3/0000E. 
BOUTSEN/TIESTERS/NMDW/AJK (02003/6) 
AR 87/KH/16-AR 87/KH/21-AR 87/KH/27 

Geachte Heer Deskundige, 

Naar aanleiding van uw voorverslag in dez zaak wenst mlJn kliènt de 
volgende opmerkingen te formuleren 

BetreffendP dP verantwnnrdelijkheid 
A<:<.n de hand v<:<.n het. vet-slag van de heet- St.•{.t~t- van het. 
expertisebureau Vincotte komt U tot een· verdeling van verantwoorde
lijkheid waarbij iox weerhouden wordt lastens de heer Boutsen. 
U stelt in uw conclusies dat U uit het verslag Vincotte kunt 
af~eiden dat de aard van bedding mede-verantwoordelijk zijn voor 
het optreden van het lek. 

Het. is juis-t . dat de heer staut ''pit.t.ings" vindt. in de btRn-t. van en 
op de indeuking zelf, maar blijkbaar vindt hij deze pi t tings overal 
op de wand van het reservoir, zowel op de plaats waar indeuking van 
stenen is op de bitumen bekleding als ook in de buurt ervan. 

De bitumen bedekking is dunner op de plaatsen van indeuking doch 
nergens werd volledige pe r foratie vastgesteld waardoor de stenen in 
kontakt kwamen met het metaal. 

De indeuking op zich is geen oorzaak van het lek noch van de 
corrossievorming. 

Het verslag Vincotte voorziet ook geen rechtstreekse oorzaak tussen 
de aanwezigheid van de stenen en de pittings. 

Wanneer men het kommentaar van de heer Staut leest, staat er 
let-t-et-lijk : "s<:<. men ·~evat- kan men dus s-tellen dat. de vele getweken 
die het reservoir vertoont ten opzichte van de NBN 03-001 
(plaatdikte, konstuktiemethode, lasnaadkwaliteit, enz. ) er hebben 
toe bijgedragen dat de optreden corrossie nu reeds tot lekken heeft 
geleid." 

De heer STaut spreekt hier niet van de bedding waarin de tank 
geplaat-st- wet-d. 
Ook in zijn besluit onder 4 spreekt hij hier niet van. 

liJij ~>Jillen 2.2.nnemen dat- de cot·t·oss:ie vet-s-t -et· l::t- wot-dt. indien et- een 
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onmiddellijk kontakt is tusen de steen en het metaal. 

In casu is alleen aangetoond dat de bitumenbedekking op die 
plaatsen dunnevt,gel-'llot-den is. 

Tenzij de heer staut hierop alsnog zou terugkomen in een 
aanvullende verslag, ben ik van oordeel dat U als deskundige 
hydrologie gehouden is de konklusies van de door U geraadpleegde 
deskundige omtrent een andere materie te eerbiedigen. 

Wij zijn van oordeel dat U nochthans in uw eigen verslag de 
besluiten van de heer STaut willekeurig gaat interpreteren en zelf 
een oorzakelijke band zoeken tussen de aanwezigheid van stenen en 
de "pit.tings", oorzake1ijke band die de heet- St.aut. NIET ~Jeed--roudt. 
in zijn konklusie. 

Wij zijn derhalve van oordeel dat in deze geen verantwoordelijkheid 
lastens de heer Boutsen kan gelegd worden. 

Omtrent de srhade 
Onder voorbehoud van hetgeen hierboven uiteengezet is geworden 
omt.t-ent. de vet-ant-1-'Joot-delijkheid, heeft. mijn kliënt. ook oprnet-kingv.
omtrent de door de diverse partijen gevorderde schadevergoedingen. 

Wij stellen vast dat U op enkele korrekties na de schade-aanspraken 
voor de diverse partijen gewoon akteert zonder enig voorbehoud. 

Voor de partij(en) die achteraf het gelag moeten betalen, heeft 
deze handelwijze echter ernstige gevolgen. 
DE rechtbanken nemen meestal de door deskundigen begrootte 
schadevergoedingen over zonder kritisch onderzoek juist omdat ZlJ 
door een "deskr,Andige t.et- zake" wet-den opgest.eld. 

In deze hebt U echter niet de schade begroot en beschouwt U 
zichzelf waarschijnlijk ook als onvoldoende deskundig vermits U 
werd aangesteld als deskundige hydrologie. 

Er zijn nochthans zeer ernstige bemerkingen te maken bij de 
schadebegrotingen van · de V.W.M. en van partij Tiesters. 
Zo "ondermeer is er nogal wat rechtspraak die stelt dat wanneer 
bijvoorbeeld een openbare regie bepaalde herstellingen of 
bewakingswerken laat uitvoeren door eigen personeel, de uurlonen 
van dit personeel niet noodzakelijk als schadepost moet behandeld 
wot-den. 
Waarschijnlijk is één van de taken van het personeel de bewaking 
van de watervoozieningen en het uitvoeren van de nodige werken. 

Het is dus in het geheel niet zeker dat de door de V.W.M. opgegeven 
cijfers - voor zover die überhaupt kontroleerbaar zijn vermits de 
maatschappij kan opgeven wat zij wil - ook als schade moeten 
aa.nzien worden. 

Het kan dan ook niet opgaan dat de N.M.W. voor het bijwonen van 
vergaderingen, overmaken van gegevens, enz. schade kan aanrekenen. 

Iedere partij in een rechtsgeding dient in meerdere of mindere mate 
dossiers samen te stellen ten behoeve van de expertise van het 
rechtsgeding in het algemeen. 

Deze worden door de rechtbanken niet aanvaard als schade. 

Aangezien een diskussie ovet- het. jr_u-idisch begrip "schade" bL~it.en 

het. best.ek van deze e>:pert.ise 1 igt., st.ellen wij voc..- dat U akt.e 
zoudt nemen van de schade-aanspraken van de verschillende partijen 
en dat U het aan de rechtbank overlaat om hierover te oordelen. 

DE kosten van kontrole door een onpartijdige expert betwisten wij 
alleszins. 
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DE V.W.M. beschikt zelf over voldoende deskundige personen om 
peilingen en kontroles uit te voeren en te interpreteren. Dit 
behoort tot hun normale taken. 

Indien de overige in het geding betrokken partijen dit zouden 
wensen, kan dit werk uitgevoerd worden door een onafhankelijke 
deskundige, doch dan moet men eerst hun mening vragen. 

Het verwondert mijn kliênt dat de V.W.M. voo~haar kontrolewerken 
een pomp moet. aankopen en de kost.pt-ijs hiet-v<:<.n volledig wil 
verhalen op de a~dere partijen. 

Indien zij hierover niet beschikt, is zij slecht uitgerust, zeker 
als men weet dat zij nog vele dergelijke schadegevallen verwacht. 
Of is het de bedoeling in iedere schadezaak een nieuwe pomp te 
vordet-en! 

Betreffende de schadeis van partij Tiesters merken wij op dat U 
geen forfaitaire schadevergoeding per dag kunt toepassen wegens 
verlies van parkihg. 
Het verlies van parking kan maar als een schade aanzien worden 
wanneer werkelijk een minder-omzet optreedt en deze minder-omzet 
in oorzakelijk verband staat met het verlies aan parking. 
Dit is objectief meetbaar in de boekhouding en een schadebegroting 
exaequo et bono is derhalve totaal ongegrond. 

De schadebegroting van de tank is volstrekt niet realistisch. 

Bij de besprekingen is meer dan eens geopperd dat de V.W.M. 
ernstige problemen verwacht met lekgeslagen mazouttanks aangezien 
de meeste tanks in de buurt werden ingegraven ruim 15 jaar geleden 
en men ervan uitgaat dat dit de gemiddelde levensduur is. 

De raadsman van partij Tiesters gaat nu uit van een levensduur van 
50 j aa.t-. 

Wij zijn van oordeel dat de tank nog maximaal 12.133,-fr. 
restwaarde kan hebben na een levensduur van 8 Jaar. 

Het is ook onjLüst. t.e st.ellen~Jt. de fakt.•...ILW van kliênt. van 9.12. 79 
alleen betrekking zou hebben up het plaatsen van de mazouttank. 

Het graven van een gat, het aanbrengen van zand, het inleggen van 
de tank en het terug opvullen neemt amper J à 2 ur en in beslag 
en Vet-t.e•;:~envJOOt-digd 5.(; 00 ,-ft-. h ·Ji 1 t e Z3l1l; in b c _;r('j>C' :·J) 

Ook hierop moet de afschrijvingstaktuur 8/15 worden toegepast 
aangezien pat-t.ij Ties.t.et-s deze wet-ken sotpitso na 15 jaar opniet~w hët.d 
moeten laten uitvoeren. 

Mijn kliênt houdt zich het recht voor om alsnog op de opmerkingen 
van de andere partijen te reageren. 

Kopij van dit schrijven laat ik geworden aan mijn achtbare 
t.e•;:~enst.t-evet-s. 

MEt 

I VC• Bl_II:>E 
AVVCif<AAT 



BIJLAGE '81 
BART BEKKERS 

ADVOKAAT 
3640 MAASMECHELEN,20 september 1988 

BAN KREK. 

Te:L . 

630-2200416-30 

B00-2071698-47 

011-76 39 89 

FAX. 011-76 09 93 

Waarde Heer Deskundige, 

EISOENWEG Sri 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 
Deskundige 

Krijgslaan 281 

9000 GENT 
INGEKOMEN. 

r··i :~!:Ni-.J!SGEVING · .. ....... ..... ........ .. 
·:~,/·.~:DELING : 111111 ., .• ,.~ .. , .................. . 
":::r:u : ·································--··-

Betreft HAMAEL c. TIESTERS c. N.M.D.W. c. BOUTSEN e.a. 
uw ref.: 3298 EVD/GV. 

M.b.t. hogervermelde zaak had ik thans de gelegenheid de preliminaria met kliënten 
te bespreken. 

Onder voorbehoud van de inhoud der opmerkingen van de andere partijen, leggen de 
Heren TIESTERS mij uit dat z~J op dit ogenblik slechts twee bezwaren hebben tegen 
het deskundig voorverslag, m.n.: 

- de kosten van de N.M.D.W. werden overdreven hoog berekend. 

- een dagvergoeding t.b.v. 500 fr. ingevolge kommercieel verlies wegens de onbeschik-
baarheid van de parking lijkt te laag begroot. 

Overigen zijn de Heren TIESTERS terzake van oordeel dat desbetreffend de Rechtbank 
zal dienen te oordelen. 

Doorslag van huidig schrijven zend ik aan mijn achtbare tegenstrevers. 

Met bijzondere hoogachting, 

~tERS: 
ll L • 

SPREEKUREN :MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG VAN 17 TOT 19 U . ZATERDAG TUSSEN 10 EN 1.2 U. OF OP AFSPRAAK 
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GAB RI EL LENAERTS 

U/REF. 

0/REF . 

ADVOKAAT 

8724900 

MAASEIK, 20 September 1988 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 
Geologisch Instituut 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

INGEKOMEN : , ....... Sf..P-.... 1988.~ 
TER ICENNISGEVJNG : ......................... . 

1 fi=; l' ::~ ;;\t\DELING: .......................... . 

Waarde Heer Deskundige, (;, ïL.EVOERu : 1 
.....__.......__~,........._ ...................................... . 

Inzake 
.U.Ref. 

Hamael c. Tiesters c. N.M.D.W. c. Boutsen. 
3298 EVD/GV 

Verwijzend naar mlJn schrijven dd 07.06.88 en Uw antwoord
schrijven dd 15.07.88 ben ik zo vrij U~dit schrijven de 
opmerkingen van mijn cliënt op Uw voorverslag over te maken. 

Voortgaande op de conclusies van de firma Vinçotte zouden 
'de perforaties het gevolg zijn van galvanische corrosie 
en dit verschijnsel optreedt doordat het reservoir niet van 
een elektrische aarding voorzien werd, stelt U in Uw voor
lopig deskundig verslag dat de hoofdoorzaak van het lekken 
van de tank het gebrek is aan aarding doch mede de gebrekkige 
constructie van de tank en de aard van de bedding mede 
verantwoordelijk zijn voor het optreden van het lek. 

U stelt dan dat het gebrek aan aarding voor 80 % verant
woordelijk is voor het lekken van de tank, de gebrekkige 
conSTuctie van de tank voor 10 % en de hoedanigheid van de 
bedding en de opvulling eveneens voor 10 %. 

De verantwoordelijkheid voor het gebrek aan parding (80 %) 
kan volgens U opgesplitst worden in respectievelijk 5 % voor 
de constructeur en 75 % voor de persoon die verantwoordelijk 
is voor het leggen van de aarding, m.a.w. de heer Hamael. 

Het hoeft geen verder betoog dat mijn cliënt ontsteld is 
omtrent deze conclusie van verdeling van de verantwoordelijkheid 

Door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 
bouwbedrijf werd voortgaande op de gegevens van het deskundig 
verslag een onderzoek ingesteld waarbij het eindbesluit 
terzake meer dan duidelijk is en ik citeer : 

KANTOOR: PRINSENHOFLAAN 4 
B-3680 MAASEIK 
TEL. (011) 56.52. 96 

P.C.R. 000-0544083-10 
G.K.B. 061-8030510-54 
P.K. 630-2200122-27 
B.B.L. 335-0040130-18 

SPREEKUREN: 
ELKE MAANDAG, DINSDAG 
EN DONDERDAG VAN 16 TOT 18 U. 
EN NA AFSPRAAK 
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GAB RI EL LENAERTS 

U/REF . 

0/REF , 

ADVOKAAT MAAS EIK, 

" Wij ZlJn van oordeel dat de oorzaak van corrosie in dit 
geval gezocht dient te wprden bij een beschadigd raken 
van de bitumineuze bescherming. 

Dit alleen kan trouwens aanleiding gegeven hebben tot de 
vastgestelde corrosie binnen deze relatief korte tijdspanne. 
De juiste oorzaak van de beschadigingen kunnen we evenwel 
moeilijk met absolute zekerheid achterhalen. We kunnen echter 
wel gemakkelijk veronderstellen dat de gevonden snelbouwsteen 
een oorzaak van beschadiging is geweest. 
We vinden het dan ook bijzonder verbazingwekkend dat de 
verantwoordelijkheid hoofdzakelijk gelegd wordt bij het niet 
plaatsen van een door de norm aangegeven als eventuele 
kathodische bescherming die meestal in dergelijke gevallen 
niet toegepast wordt. 
Dit niet plaatsen van deze kathodische bescherming is niet de 
oorzaak van de corrosie maar kan bij faling van de 
bitumineuze bescherming, corrosie voorkomen. " 

De afwezigheid van een aarding kan ten gene dele als eerste 
oorzaak aanzien worden zoals het Bureel Vinçotte ten onrechte 
besluit. 

(Pag. 59 bijlage deskundig verslag) 

De norm (NBN 103-002) die voorgeschreven is en waarin staat 
dat tanken moeten geaard zijn, dateert van juli 1981. 
Zie bijgebracht stuk nr 2. 

U hanteert deze norm voor feiten die dateren van 1979 gezien 
op dat ogenblik de tank werd aangesloten door de heer Hamael. 

Men kan bezwaarlijk hierop een norm toepassen die pas twee 
jaar later wordt uitgevaardigd 

Overigens wordt een tank nooit geaard, zeker niet voor 
kleine installaties en maakt dit de algemene praktijk uit. 

Gezien het bovenstaande kan mijn cliënt ten gene dele akkoord 
gaan met de bevindingen van Uw voorverslag betrekkelijk de 
verantwoordelijkheid en de verdeling hiervan. 

Opvallend is bovendien dat de constructeur slechts 15 % van de 
verantwoordelijkheid "toebedeeld" krijgt. 

KANTOOR: PRINSENHOFLAAN 4 

B-3680 MAASEIK 
TEL. (011) 56.52.96 

P.C.R. 000-0544083-10 
G.K.B. 061 -8030510-54 
P.K. 630-2200122-27 
B.B.L. 335-0040130-18 

SPREEKUREN: 
ELKE MAANDAG, DINSDAG 
EN DONDERDAG VAN 16 TOT 18 U. 
EN NA AFSPRAAK 



BIJLAGE 82 

GABRIEL LENAERTS 

U/REF . 

0/REF . 

ADVOKAAT MAAS EIK, 

In dit verband ben ik zo vrij betrekkelijk de firma A.J.K. 
kopie over te maken van het deskundig verslag van 
burgerlijk ingenieur Walter Huys. 

De conclusie hiervan is wel duidelijk : de tanks 
geconstrueerd door de firma A.J.K. (Janssen) vertonen de 
hiernavolgende gebreken 

- slordige lassen 
- aanzuigbuis te ondiep in de tank 
- ontoereikende bekleding van bitumen 
- tanks niet verstevigd. 

Ik moge U dan ook beleefd verzoeken bij het opstellen van 
Uw eindverslag ter dege rekening te willen houden met het 
bovenstaande. 

Kopie van dit schrijven maak ik over aan mijn achtbare 
confraters. 

Met oprechte hoogachting, 

G. Lenaerts. 

Inventaris : 

1. verslag W.T.C.B. dd 18.08.88 (1-10) 
2. kopie voorschriften norm NBN I 03-002 
3. kopie deskundig verslag W. Huys (zaak PVBA Segers-Teuwen c. 

A. J. K.) 

KANTOOR : PRINSENHOFLAAN 4 

B-3680 MAASEIK 
TEL. (011) 56.52.96 

P.C.R. 000-0544083-10 
G.K.B. 061-8030510-54 
P.K. 630-2200122-27 

B.B.L. 335-0040130-18 

SPREEKUREN : 
ELKE MAANDAG, DINSDAG 

EN DONDERDAG VAN 16 TOT 18 U. 
EN NA AFSPRAAK 
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WETEMSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF 
Inrichting erkend-bij toepassing van de besluitwet van 30 januan 1947 

De Heer HAMAEL - TILMANS 
Maastrichtersteenweg 3 

3680 MAASEIK 

~STC @WTCC L _j 

( 
I 

' ; 

0.1 N 

090/~712 1000 Brussel; 18 augustus 1988. .. . 

Geachte Heer, 

Betreft stookolietank te Eisden 

Wij bevestigen U hiermede de goede ontvangst van het dossier 
dat ons betreffende het bovenvermeld onderwerp werd overge
maakt. 

Vooreerst moeten wij U melden dat het WTCB niet bevoegd is 
noch in de mogelijkheid is, zich uit te spreken over de 
juridische aspekten van de zaak. 

Na doorname van het komplete dossier en na raadpleging van 
ingenieur de Heer Dugniolle, hoofd van ons laboratium schei
kunde van het WTCB, kunnen wij U volgend advies geven. Gezien 
wij de gelegenheid niet gehad hebben de tank ter plaatse te 
onderzoeken hebben wij ons voor dit advies gesteund op de 
informatie bekomen uit het LTG eindverslag en bijlagen (o.a. 
verslagen van Vinçot~e) van de ~eer DE BREUCK. 

I Bekomen inlichtingen (via verslagen) 

Drukproeven wijzen duidelijk aan dat ' de lekken zich situeren in 
de tank zelf en dat de brandstofleiding zelf lek vrij is. 

Een eerste vizueel onderzoek langs de binnenszijde van de tank 
bracht aan het licht dat men bij de konstruktie gebruik gemaakt 
had van hoeklassen. 

Aan het mangat heeft men geen kathodische aarding aangetroffen, 
en men vond er evenmin een mogelijkheid deze te bevestigen. 

De advlezen van de A.T.V. worden louter bij wijze van inlichting gegeven. noweau numéro 
. . 02/513 60 t. 

KANTOREN : LOMBARDSTRAAT 41 · 1000 BRUSSEL· TEL. 02/511 .06 .83 · 02/513.HPlfBUW nummer . · .... 
PROEFSTATION : AVENUE PIERRE HOLOFFE - 1342 LIMELETTE - TEL. 02/635.88 .01 

N' B.T.W. 407 .695 .057 
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Vervolg 2 090/4712 

In het andere geval : indien de aantasting niet in direkte 
nabijheid van die las is, dient men de verklaring te gaan uit
leggen door korrosie ten gevolge van differentiele beluchting. 

Men kan bewijzen (de proef van Evans) dat in aanwezigheid van 
water en tengevolge een verschil in beluchting (zuurstof) er 
een elektrische stroom ontstaat tussen beluchte metaaldelen en 
niet beluchte delen. Het fenomeen wordt behandeld in het in 
bijlage zijnde artikel op pagina 29 tot en met 33. Dit 
systeem maakt het minst beluchte deel dus anodisch dewelke dan 
corrodeert. 

Beide theoriën toegepast op een ingegraven stalen tank kunnen 
slechts in werking treden indien in de eerste mogelijkheid 
water, en in de tweede mogelijkheid water en zuurstof aan het 
metaal kunnen komen. In beide gevallen dient men een 
beschadiging van de bitumineuze bescherming voorop te stellen. 

b) Invloed hebbende faktoren voor de korrosie in beschouwd 
geval 

1. Plaatdikte 
2. Konstruktie van de tank 
3. Bitumineuze bescherming (beschadigingen) 
4. Plaatsingswijze van de tank 
5. Bescherming tegen uitwendige belastingen 
6. Aanwezigheid kathodische bescherming 

1. De dikte van de gebruikte staalplaat voor mazouttanks 
heeft in die mate een invloed op korrosieverchijnselen dat 
hoe dikker de plaat hoe langer het duurt eer die volledig 
door gekorrodeerd wordt. De dikte speelt dus heel beperkt 
een rol in de tijd waarbinnen een lek te voorschijn komt 
maar het is in feite geen aanleiding tot aantasting van de 
tank. Bij goede bescherming van de plaat zou de dikte geen 
enkele invloed hebben. 

' ... . . 
2. Bij de konstruktie van de tank werden er hoeklassen 

gebruikt om de ringen aan elkaar te lassen. In verband met 
het gestelde probleem moeten wij evenwel zeggen dat het 
gebruik van de ·hoeklas in plaats van de voorgeschreven 
stompe las geen enkel verschil uitmaakt gezien op het punt 
van korrosie. Het feit van het lassen speelt een rol maar 
de gebruikte vorm maakt geen wezenlijk verschil uit. 
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WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF 

Vervolg 4 090/4712 

Dit alleen kan trouwens aanleiding gegeven hebben tot de vast
gestelde korrosie binnen deze relatief korte tijdspanne. De 
juiste oorzaak van de beschadigingen kunnen we evenwel 'moeilijk 
met absolute zekerheid achterhalen. We kunnen echter wel 
gemakkelijk veronderstellen dat de gevonden snelbouwsteen een · 
oorzaak van beschadiging is geweest. We vinden het dan ook 
bijzonder verbazingwekkend dat de verantwoordelijkheid hoofdza
kelijk gelegd wordt bij het niet plaatsen van een door de norm 
aangegeven als eventuele kathodische bescherming die meestal 
in dergelijke gevallen niet toegepast wordt. Dit niet plaatsen 
van deze kathodische bescherming is niet de oorzaak van de ko~
rosie maar kan bij faling van de bitumineuze bescherming, kor
rosie voorkomen • . 

Hopend U met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest 
verblijven we inmiddels. 

L. SALOMEZ 
Ingenieur bij de ATV 

1470/NVP 

Hoogachtend, 

""-M. 'WAGNEUR 0-
Ingenieur b'j de 
Afdelingshoofd 

' 
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a) Inwendige korrosie 

De minst beluchte zones kunnen gemakkelijk worden geschapen door deel

tjes in het net te laten bezinken. 

Onverschillig of deze deeltjes resten zijn van de montage (vijlsel of 

lasvloeistof) of bezinkbare stoffen die in het water zitten (zand of 

klei), of nog waterdruppeltjes die na de drukproef achterblijven, 

blijft het resultaat hetzelfde. 

'i 

ANODE 
--1--1--

. katode katode 

··---m• =-~ 

Dit korrosietype, vaak.ook korrosie onder afzetting genoemd, vindt 

men op ieder metaal, voornamelijk in de horizontale sekties. De pre· 

ventieve maatregelen zijn eenvoudig, namelijk 

- de installatie v66r haar inbedrijfname zeer verzorgd spoelen 

tussen de drukproef en de inbedrijfname een zo korte mogelijke 

tijdspanne. 

een filter aan de ingang van het net plaatsen. 

De ideale filter zou een zo hoog mogelijk filtreervermogen moeten .... 
hebben; niettemin lijkt een aanvaardbaar kompromis tussen het ve._roor

zaakte' druk~èrliés (ladingsverlies) en de diameter van de tegenge

houden deeltjes een filtreervermogen te zijn van de orde van 25 

tot 50 micron. 

Een bijzonder geval van korrosie door differentiêle beluèhting is 

dat van de schroefkoppelingen van verzinkt stalen buizen, veroorzaakt 

door een struktuurheterogeniteit ten gevolge van de montage. 

In dat geval bestaat de korrosiepreventie er in een te grote koniciteit 

van de draad te vermijden, m.a.w. de schroefdraadlengte beperken tot 

het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de koppeling. 



I' 

... 

( 

BIJLAGE 82 
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Dit korrosietype doet zich enkel bij koud water voor en er bestaat, op het 

gebied van de drink~atervoorziening, geen preventief middel dat door de 

installateur of gebruiker kan worden toegepast. 

Tegenwoordig echter fabriceren de koperfabrikanten buizen met een zeer 

laag koolstofgehalte, die ze tegen korrosie kunnen waarborgen. 

b) Uitwendige korrosie 

De uitwendige korrosie in een sanitaire installatie is ook vaak het 

gevolg van een differentiêle beluchting. Men ontmoet ze, en met een 

zeer bijzondere hevigheid, bij leidingen die in een dekvloer lopen, 

zonder bescherming of met een nagenoeg denkbeeldige bescherming. 

Mits enkele aanpassingen, is het ontstaan van de korrosie gelijkaardig. 

De buis rust op een vrij ondoorlatende betonvlo~r. vergeleken met de 

laag gestabilizeerd zand of zelfs met de dekvloer waarin de buis ver

zonken ligt. 

Tijdens het schoonmaken van de vloer wordt hierin water verzameld. 

Op die plaats ontstaat er aldus een milieu dat meer zuurstofarm is dan 

die de buis omringt. 

De korrosie begint op de onderste kontaktlijn en schrijdt geleidelijk 

voort tot de totaliteit van het oppervlak. 

·. 
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GASRIEL LENAERTS I!~G~OMEN: 2 .. ~ ... ~SfP..J9.8B .. l MAASEIK, 29 september 1988 

U/REF . 

OI REF. 

ADVOKAAT 

~~~ ~~;:;~:E~~:~ · .0.n·:: Ä:~~ 1 
U!TG.EVOERD : ·-.......................... : ...... .. 

PROF.DR. W. DE BREUCK 
Geologisch Instituut 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

Waarde Heer Deskundige, 

Inzake 
U.Ref. 

Hamael c. Tiesters c. NMDW c. Boutsen 
3298 EVD/GV 

Verwijzend naar m1Jn schrijven dd 20.09.88 en de op
merkingen geformuleerd door Mter Budé, raadsman van 
de partij Boutsen, kan ik U melden dat betrekkelijk 
de passage omtrent de door U vooropgestelde schade
bedragen, ik volledig kan instemmen met de opmerkingen 
van Mter Budé terzake. 

Kopie van dit schrijven zend ik aan mijn achtbare 
tegenstrevers. 

Met oprechte groeten, 

G. Lenaerts. 

KANTOOR : PRINSENHOFLAAN 4 
B-3680 MAASEIK 
TEL. (011) 56.52.96 

P.C.R. 000-0544083-10 
G.K.B . 061-8030510-54 
P.K. 630-2200122-27 
B.B.L. 335-0040130-18 

SPREEKUREN : 
ELKE MAANDAG, DINSDAG 
EN DONDERDAG VAN 16 TOT 18 U. 
EN NA AFSPRAAK 
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DRIESSEN & DE RAEVE 
ADVOKATENASSOCIATIE 

Aan de Heer Prof. Dr. W. DE 
BREUCK 
Geologisch instituut 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

30 september 1988 

3289 EVD/GV 

A.J.K/BOUTSEN/TIESTERS/N.M.W. 
4802 
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Geachte Heer Deskundige, 

In de in de rand vermelde zaak heeft cliënt volgende opmerkingen 
bij uw deskundig verslag. 

punt 4.1.4. 

U vermeldt dat de betreffende tank niet voorzien was van een 
aardingsmogelijkheid op de mangatring. 

Cliënte ontkent dit formeel : 
in de prakti jk evenwel wordt hiervoor een van de bouten van het 
mangatdeksel gebruikt. Het is dus niet zo dat de aarding 
onmogelijk was, doch veeleer dat de installateur weinig inzicht 
heeft in de praktische installatie van centrale verwarming. 
AJK is er van op de hoogte dat de duizende tanks die zij tot op 
heden gefabriceerd heeft door kundige installateurs steeds op 
dezelfde manier geaard worden. 
Vandaar is 5% aansprakelijkheid voor A.J.K. voor het niet-aarden 
onterecht gezien de mogelijkheid tot aarding wel zeker bestond. 

punt 4.1.5 

U vermeldt dat de constructies van de tank en de aard van de 
bedding de corrosie in de hand gewerkt hebben. Hierbij vermeldt U 
plaatdikte, constructiemethode en laskwaliteit als mogelijke 
oorzaak. 

Cliënt heeft echter vastgesteld dat al de lasnaden intact waren. 

SPREEKUREN: LIEFST OP AFSPRAAK OFWEL MAANDAG TOT VRIJDAG 16-18 UUR, ZATERDAG 11 -12 UUR. 

MTER. DRIESSEN: BBL 335-0461112-20 I KB 457-9051l31-67 I GK 061-8093600-94 1 PK 630-2200203-11 
MTER. DE RAEVE : NMKN 141-0555377-01 I KB 454-7076711-48 I CERA 735-1480623-03 1 PK 630-2200586-06 



\ 

]OS DRIESSEN 
]OHNY DE RAEVE 
ADVOKATEN 

TEL. 011/65.70.07 
011/65.81.55 

TELEFAX 011/65.73.01 

108 

BIJLAGE 84 

DRIESSEN & DE RAEVE 
ADVOKATENASSOCIATIE 

Aan de Heer Prof. Dr. W. DE 
BREUCK 
Geologisch instituut 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

DORPSSTRAAT 
3668 AS, 30 september 1988 

U. REF. 

0. REF. 

3289 EVD/GV 

A.J.K/BOUTSEN/TIESTERS/N.M.W. 
4802 

De kwaliteit van het laswerk, noch de constructiemethode hebben 
invloed gehad op het al of niet lekken van de tank. 

U zal zeker weten dat eenmaal de corrosie gestart is, het 
doorroesten zeer snel gebeurt wanneer het materiaal in hetzelfde 
corrosieve medium blijft. 

De opmerkingen i.v.m. de plaatdikte Z1Jn niet terzake : of de 
plaatdikte 6 mm was of 1 cm, de corrosie had zich in ieder geval 
voorgedaan, wellicht wel wat later. De gevolgen zouden evenwel 
dezelfde zijn. 

Cliënte meent dan ook dat in dit schadegeval er geen oorzakelijk 
verband kan gelegd worden tussen dé eventueel gebrekkige 
constructie (plaatdikte) en het ongeval. 

Cliënte meent terecht dat de beslissende factoren i.v.m. dit 
schadegeval beschadigingen in de beturnenlaag zijn, eventueel door 
transport of plaatsing alsmede de niet-aarding. 

Zou de beturnenlaag intakt gebleven zijn, wat dus een isolatie is 
tussen het staal en de aarde, zou het effect van niet-aarden, niet 
dergelijke grote gevolgen gehad hebben. 

Indien de met pek en jute beschermde tank gelegd wordt in een 
bedding die hard is, oneffenheden vertoont of keien en grind bevat, 
zullen de hardere materialen doorheen de beschermende laag dringen 
en het ontstaan geven aan oppervlaktebeschadiging tot tegen het 
metaal. 
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Ter plaatse hebben wij kunnen vaststellen hoE! talloze keien door de 
beturnenlaan heen gedrongen zijn. 

Bijgevolg is de verdeling van de aansprakelijkheid van 10% voor 
A.J.K. en 10% voor BOUTSEN niet te verantwoorden en dus 
onaanvaardbaar. 

Wat betreft dit schadegeval draagt A.J.K. geen enkele 
aansprakelijkheid. 

Cliënte doet opmerken dat niet het proces dient gemaakt te worden 
of cliënt al dan niet tanks bouwt volgens de richtnorm van het 
N.B.M. doch de verantwoordelijkheid dient nagegaan te worden 
waaraan de tank inzake TIESTERS is gaan lekken. 

Copie van onderhavig schrijven stuur ik aan mijn achtbare 
tegenstrevers. 
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Betreft HAMAEL c. TIESTERS c. N.M.D.W. c. BOUTSEN e.a. 
uw ref.: 3298 EVD/GV. 

M.b.t. hogervermelde zaak mocht ik in goede orde de brieven dd. 26/09 - 29/09 en 30/0~ 
vanwege respektievelijk Mr. BUDE, Mr. LENAERTS en Mr. DRIESSEN & DE RAEVE ontvangen. 

Gelet op de inhoud van voormelde brieven, lijkt het mij aangewezen erop te wijzen dat 
ten einde nutteloze discussies en een overbelasting van onze respektieve administrati1 
te vermijden, elke betwisting omtrent de door de onderscheiden partijen geformuleerde 
schadeaanspraken volstrekt zinloos voorkomt, nu het terzake een materie betreft 
waarvan de beslissingsbevoegdheid bij uitsluiting toebehoort aan de Rechtbank, en 
strikt genomen als zodanig buiten de expertiseopdracht valt. 

Het leek mij opportuun alle betrokkenen hieraan te herinneren. 

Doorslag van huidig schrijven zend ik aan mijn achtbare tegenstrevers. 

Met bijzondere hoogachting, 

I , 
Bar~ -:BEKKERS. 

\ ___ . ' 
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BANKRELATIES : 

L 

Geachte Heer Deskundige, 

Uw ref.: 3298 EVD/GV 

0. ref.: V.M.W. / TIESTERS 

9000 GENT. 

I NGE~.:::: :EN : 

TER ; · ::: ~ · ' 2SEVING: ......................... . 
TEFI 

U:!: 
· :u~~s: ................. ....... I 

....... ... .. .. ...... ................ .. .. 

JW/AF. 

Bijgevoegd vindt U de meetgegevens voor het koolwaterstof

fenincident bij Tiesters in Maasmechelen. 

Namens kliënte dien ik de aandacht te vestigen op volgende 

feiten 

1. Het meetpunt van de peilbuizen 7 en 8 is op 6.6.88 met lm40 
verhoogd ingevolge de ophoging van he~ perceel waarop nu ge
bouwd wordt (de tabel is hieraan volledig aangepast). 

2. Vanaf 19.9.88 verschijnt er plots stookolie in peilbuis 8. 
Dit zou er op kunnen wijzen dat de olievlek een geringe 
noordwaartse beweging vertoont. 

3. De sanering, zoals ze heden wordt uitgevoerd, levert onvol
doende resultaten op. Is het niet aangewezen de sanering 
met grotere middelen aan te pakken ? 

Ik zou u dank weten mij in een of andere zin enig bericht 

te laten geworden. 

Doorslag van dit schrijven maak ik over aan de raadslieden 

van de respektievelijke betrokken~artijen. 

000-1140033-89 

630-2200045-47 

Met oprechte groeten, 

-:-wîrlx . 
453-8135311-11 

799-5690201-86 



Ti esters 

A J H_ L DJbJl' ll71HJ1 J I K L JM N I U I P I Q I R ~ (T(U (V (W(X (Y (Z(AAIAB AC 
I I I I I I I I M ld\ • :HELI:.N: I~ I I:~·MaZouUek I I I _! l l I J I I 
2 I I I I - I l I I I I I I I I I 
3 11 -d : peil nr l peil nr2 pcilnr3 peilnr4 peil nr 5 peilrrr6 reünr7 peil rrr 8 peil rrr 9 peil rrr JU -pet.lnrll pell nr 12 peil nr 13 
4 Dala Dag m on m cm m cm m cm m cm m on m cm m cm m cm m cm m cm m cm m cm 
5 20~[öl 0 581 6,50 560 0,00 555 0,00 5)2 0,00 _)70 16,00 _Y/9 1,50 57 1 0,00 554 0,00 443 0,00 555 0,00 538 0,00 602 18,00 489 0,00 
6 23{3(87 3 581 6.50 562 0,00 556 0,00 554 0,00 573 15,50 581 1.00 575 0,00 555 0,00 445 0,00 558 0,00 541 0.00 _!)02 16,50 4'1"3 0.00 
7 24{3{'g7 4 581 8,00 559 0,00 554 0,00 5.)2 0,00 _-'6H 14,50 519_ 0,50 Y/3 0,00 553 0,00 443 0,00 555 0,00 540 0,00 598 1:J.50 491 0,00 
8 25{3/8"1 5 Y/3 1,50 _55~ 0,00 549 0.00 547 0,00 562 10,00 574 0,50 56_8_ 0.00 548 0,00 438 o.oo 551 0.00 Y:s::i 0,00 598 13,50 486 0,00 
9 26{3(81 6 569 1.50 551 0,00 545 0,00 542 0,00 560 13,50 570 0,20 563 0,00 543 0,00 434 0,00 546 0,00 530 0,00 596 23.50 482 0.00 

10 27{3(81 7 568 9,00 546 0,00 541 0,00 539 0,00 55H 14,00 566 0,50 559 0,00 541 0,00 430 0,00 541 0,00 .:i26 0,00 597 24,00 478 0,00 
11 30/3/87 10 570 13,00 541 0,50 y;tJ_ _0,00 _?33 0.00 552 18.00 560 1.00 555 o.oo _536 0,00 424 0,00 538 0.20 521 0,00 600 3.:;,50 4-_13 0,00 
12 31{3(8/ 11 -'6H 15,00 540 0,20 534 0,00 .531 0,20 550 15,00 559 0,50 .553 0,20 533 0,00 423 0,00 535 0,20 519 0,00 598 138,00 471 0,00 

13 1{4(81 l:l 566 15,50 537 0,00 531 0,00 529 0,00 .:i41 J:L,OO )56 O,.:iO 5)1 0,00 531 0,00 41.1 0,00 )32 u,oo )if u,ou 5YH 142,00 469 0,00 
14 1.{4 /87 13 .:i65 1),50 )j.) 0,30 _)29_ 0,00 .)[/ 0,00 )42. IL.,)U_ _;J)) O,:JU 54H 0,00 )JU o,ou 41H _u,oo 531 0,00 514 0,00 598 143,00 4()/ U.l)y 

15 3/4/87 14 .)64 17,00 534 0,00 529 0,00 526 0,30 542 13,50 555 0,50 548 0,00 529 0,00 41~ 0,00 530 0,00 514 0,00 )97 42,50 466 o.oo 
16 6{4/87 17 568 17,00 53} Q,O_(J_ ~1 0,00 )29 0,_()0 ))3 ·z2,oo )Y/ 0,)0 551 0,00 ) 3 1 0,00 421 _u,uu 531 0,00 516 0,00 599 45,00 469 0,00 
1 7 1{4{'(;1 1~ 

18 8/4/81 19 572 18,50 )40 _0,30_ )33_ u,oo_ _)31 0,0_()_ _5)6 ,22,50 )59 {}_,70 553 0,00 ) 34 _0,00 423 0~40 ~31._ u ,oo 519 0,00 600 42.00 471 0.00 
19 9/4(87 20 574 18,00 541 0,30 535 0,00 533 0,00 558 21,00 561 1,00 555 0,00 536 0,00 425 0,00 536 0,00 521 0,00 601 39,00 473 0,00 
20 10/4/87 21 575 17,50 .:i43 0,00 53/ _0,00 )3~ 0,00 _S61 23,00 56) 1.00 )56 0,00 )37 0,00 427 0,00 538 _u,ou 522 0.00 602 64.00 475 0.00 
21 I3/4/H7 24 )IJ 17,00 549 0,00 543 0,00 578 45,00 565 21,00 569 0,00 563 0,00 543 0,00 433 0,00 544 0,00 528 0,00 602 31,00 481 0,00 
22 14/4{87 25 580 15,50 551 0_,00 _)4) 0.00_ )82 4·1,s0 _)6) :20,00 Y/1 0,50 564 0,00 545 0,00 434 0,00 546 0,00 )30 o.oo 603 29.)0 4H3 0.00 
23 15/4/87 26 _;,_82 15.50 553 0,20 546 0,00 588 53,50 567 20,00 572 0,70 566 0.00 547 0.00 436 0.00 548 0.00 532 0,00 602 27,00 484 0,00 
24 16{4/8-1 27 5~) 11 ':J,)U ~)3 U,l)O 541 0,00 _592 )5,)0_ _56Y lr/,50 )/) 0,50 567 0,00 54H 0,00 437 0,00 550 0,00 )33 u,ou 602 12':J.l)O 4~ o.uo 
25 l/{4(81 _:LH_ )H() [22.00 556 0,00 550 0,00 590 153,50 568 18,50 57) 0,:>0 5~ _(J.l)O_ ))0 _(J.lll)_ 431\ u.uu ))i 0,00 534 0,00 603 124,50 48H 0,00 
26 21 /4(8/ 32 588 10,00 )62_ . 0,00 ))6 0,00 _)/4 [2.:>,)0 )I'/ [l Y,50 )Hl 0,30 Y/5 0,00 556 0,00 444 0,00 557 0,00 )41 U,OU 603 IY,OO 4"13 u.oo 
27 22/4/H 33 582 1.50 564 0,00 558 0,00 557 3,00 579 21,50 583 0,70 577 0.00 558 0,00 447 o.oo· 558 0,00 543 0,00 603 17,50 495 0,00 
28 23/4/87 34 .:>83 1.00 56.:> 0,00 .:;59 0.00 5':! I 0.40 569 5,50 SH.:> 0,':!0 Y/8 0,00 559 0,00 448 0,00 560 o.ou )4.) 0,00 605 1.:>.00 491_ 0.00 
29 24/4187 35 590 9,50 566 0,00 560 0,00 558 0,00 571 6,50 586 0,50 57"1 0.50 561 0,00 449 0.00 561 0.00 545 0,30 605 14,50 498 0,00 
30 27/4(t,7 38 597 10.00 S/3 O.oo :J66 u.oo .)6) 2,0()_ _)!_4 5,50 603 13,50 5g5 0,00 567 0,00 456 0,00 568 0,00 552 0,00 616 21.00 504 0,00 
31 2ii/4{8 39 592 1.50 576 0,00 .569 0,00 568 4,50 576 3,50 598 6.00 588 0,00 )69 _u.oo 458 0,00 570 0,00 _)))_ _(J.(JO_ 621 24.00 506 0.00 
32 29/4/8 40 593 0,30 )76 0,)0 _570 _0,00 Y/0 4,00 5TI 2,00 598 5,00 589 0,50 570 0,00 459 0,00 570 0,00 555 0,00 625 130,50 507 0,00 
3:; 4/518 45 603 1.50 586 0,00 578 0,00 578 3,00 587 5.00 604 46.00 ':!99 3,50 )79_ 0,00 46.:> 0,00 576 0,00 561 0.00_ 642 39.00 )I) o.oo 
34 S/5(87 46 606 3,00 )87 1,00 _580 0,00 )7H 2.0 0 588 6,00 612 20,00 600 4,50 580 0,00 468 0,00 580 0,00 563 0,00 642 135,50 516 0,00 
35 6/5fl37 47 605 2.00 590 2.50 582 0,50 580 0,50 588 2.00 615 12.00 602 3,50 582 0,00 470 0,00 583 0,00 560 0,00 64:; L33.0_0 _:>I"' 0.00 
36 1{5(8. 48 604 2,00 ':!ISY 1,00 .:>83 0,00 J80 3,50 5"10 3,00 614 9,50 603 4,00 583 0,00 471 0,00 582 0,00 563 0,00 643 132.00 520 0,00 
:;-, 8{)(8 49 (){)~ 2,00 591 1..50 585 0,50 582 0,30 592 _3._0 0 _()14 H,UU 605 3,)0 )8.) 0,00 4n 0,00 584 0,00 56-1 0,00 M:L 130,00 )22 0,00 
38 11/5/8. 52 61.) 6,00 597 3,00 589 0,50 587 3,00 620 132,50 621 21,00 ()04 3,)0 )HY IJ.l)O ~/()_ _ u,ou_ )86_ 0,00 5()~ _U,UlJ_ 644 127,00 526 0,00 
39 12/5(8 _53_ 613 4,50 603 9.00 587 1.00 )l\6 3.00 ()]) .32.00 620 1.0,50 60H 4,50 5H7 0,00 477 0,00 589 0,00 572 0,00 642 126,50 524 0,00_ 
40 13/5/87 54 616 6,00 606 13,00 590 1,00 589 2,50 621 30,50 630 17,50 610 6,00 )"'U 0 ,00 480 _0,00 ':!91 0,00 )75 _0,00 645 24.00 527 0.00 
41 1475/87 )5 616 __3.:>0 609 7,50 :i"! I 0,)0 _)89 2,00 620 27,00 633 18,00 614 11.50 590 0,00 479 0,00 591 0.00 577 0,00 643 23,00 52H 0,00 
42 15{5181 56 618 5,00 608 12,00 590 0,00 581 4,00 620 28,50 643 33.lJlJ_ 616 12,50 590 0,00 480 0,00 591 0,00 575 0,00 643 24 ,00 )2/ o.uo 
43 1 B/5/87 59 621 6.00 613 14.50 )93_ }.)U_ _)Y3 3,50 621 125,00 645 32,00 615 7,00 593 0,00 482 0.00 594 0.00 577 0,00 645 20,00 532 0,00 
44 19/5/87 60 623 7,00 614 15,00 595 0,00 595 2,50 620 23,00 645 30.50 615 5,00 595 0,00 484 0,00 595 0,00 579 0,00 644 20,)0 -~~2 0.00 
45 20/5/87 61 64) 31.00 614 1':!,50 )95 _ _(),)0 )96 2,50 621 21,00 648 29,00 616 3.50 597 0.00 485 0,00 ')9/ o,oo 580 0.00 646 ]8,00 534 0,00 
46 21/5/87 62 
47 22/5/87 63 64:> 41,00 61H 17,00 598 0,00 597 2,50 621 20,50 647 29.50 61~ 6,00 ':!98 0,00 4~ 0,50 59H o,oo 5HI 0,00 647 19,50 535 0,00 
48 _D [S/81 66 647 130,00 623 120,00 600 0,00 ')Y/ 2.00 _(>:LU '19,)0 M/ :L/,00 619 2,50 599 0,00 488 0,00 600 0,00 .5H4 0,00 646 11.8,00 )3_~ o.oo 
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Ti esters 

A n c V .t. ... G H I J K l M N 0 p Q R ~- I u V w x y L AA ALS AC 
49 L.b/':J/'6! b/ 64/ :l9,':JO 6:l4 :li,OU ':J9Y 0,)0 )99 2,00 620 12),00 64/ <.4,00 619 :l,':JU 601 u.ou 4W 0,00 602 0,00 )'66 j,l)O_ J>'l.l 1_6.00 :53!! o,uu 
50 27}5/'t>-1 68 648 29,00 62) 23,00 602 1,00 )99 L,OO bLO ILL.OO 64/ 24,00 620 2,50 601 0.00 490 o,ou_ 603 O,OU 586 0,00 647 1 J,':JO ':J.:l'ö 0,00 
51 29/':J/IS 70 649 28,00 626 24,)0 604 :l,OO 601 4.50 621 16,)0 64/ 24,)0 ()Z2 Z,':JU 602 0.00 _ _492_ 0.00 _60~ 0,00 )IS/ u,oo 641 14,50 540 0,00 
52 116/'t>! 73_ 649_ 25,50 630 23.00 602._ 2_.00 602 5,00 622 17,00 647 24.50 62:> l,5U t>O':J 0.00 493 0,00 660 0,00 589 o.oo 648 13,00 541 0,00 
53 216/87 74 650 24.50 63()_ 22.0_0 606 0,50 ()()4 3,00 621 15,00 647 n .oo 624 3,50 605 u.uu 494 0.50 606 0.00 589 0.00 648 13,50 541 0,00 
54 .:l/6!87 75 648 2:J,00 630 20,0U 606 1,00 603 4,00 ()21 16.50 646 2o.uu 6L.b 3.~0 606 0,00 494 o.oo 606 0.00 )1!,9 o.uo 648 13,00 541 0.00 
55 4/6/'0f }6 64~j 2':!,00 630 22.50 605 O,:SU 603 7,50 620 14,50 646 23,00 624 Z,)U 604 0.00 494 o.oo 606 0,00 51j9 u.ou 647 11,00 541 0,00 
56 5/6{87 77 648 25,50 629 21,50 605 0,00 603 0,50 622 13.50 646 19,50 625 4,00 605 o.ou_ 41}4 o.oo 606 0,00 590 0,00 648 13,00 )42 0,00 
57 9!6/87 81 649 23,00 629 20,50 607 0,00 604 0,00 622 13,00 647 17,50 627 3,50 606 0,00 4% 0,00 608 0.00 591 0,00 649 11,00 544 0,00 
5!1 10/6/'01 _82 6_;,0 21,)0 631 20,)0 607 1.50 606 0,50 623 15,00 646 16,50 626 3.00 607 0,00 496 o.oo 608 0,00 )9:l 0,00 646 12,50 543 0,00 
59 11/6!87 83 649 22,00 630 20,50 607 0,50 60) 0,50 623 11.00 645 15.00 627 3,00 608 0,00 49/ 0,00 608 0,00 592 0,00 646 10.50 )43 0.00 
60 12/6{'07 !S4 64~ i 21,00 630 19,00 608 1.00 605 0,50 621 .12,00 645 14,00 6ZI z.uu 60/ O,UU 49-, o.uo 60Y o.uo )93 u.uo 64'6 •11 ,00 545 0.00 
61 1)/6/'01 '(,/ 64'(, LJ,)U (>.:SU_ l:ll,OO 60'(, 0,)0 605 0,)0 6Z3 10,)0 646 1/,0U 6:l9 2,00 609 0,00 491 0,00 ()()9 o,u_u ':J9L 0,00 646 IS,UU )44 0,00 
62 16(6/ISI 88 650 .n.oo 632 i21,UU 601S U,)U ()()) o.uu 622 11.00 646 16.00 627 1,50 608 . u,oo 49/ u.oo 609 0,00 593 0,00 648 12,00 )4) u,uu 
63 17/6/87 89 648 21.00 630 120.00 608 0,50 605 0,00 622 12,00 646 1),00 ()21 I,:>U ()U IS 3.00 497 0.00 609 o.oo )93_ _o.u_u_ -~'6- 1_0.()() 545 0,00 
64 1~jf6(8_1 90 649 20,50 631 19,50 60'6 3,00 606 o.oo 623 10.50 646 15,50 627 1.00 607 o.oo 4J7 o.oo_ 609 0,00 593 0,00 648 10,00 :>4:> 0.00 
65 22J6(87 94 648 23,00 630 22,00 607 0,50 605 0,00 622 11,00 645 15,50 626 1,00 606 0,00 496 0,00 608 0,00 ':J91 0,00 647 9,00 544 0,00 
66 23/6!87 _9:J_ 648 25.00 629 21.50 606 1.00 603 0,00 620 10,00 646 12_,00 624 1.00 605 0,00 494 0.00 608 0,00 _5_91 0,00 64'6 Y.OO 543 0,00 
67 24/6/87 96 648 25,00 630 20,50 604 0,50 604 0,00 620 12.00 646 18.50 624 0,00 605 0 ,00 494 0,00 606 0,00 589 0,00 646 10,50 541 0,00 
68 25/6/'11,7 97 647 21.50 629_ 20.~0 604 0,50 603 0,00 620 12,00 645 20,00 623 0,50 604 0,00 493 0.00 607 0.00 5YO o.oo 646 11,00 541 0,00 
69 26/6(87 98 647 21,00 629 21,00 603 O.)U ()()4 0.00 620 12.50 646 19.50 623 1.00 604 0,()0 4\14 _0,00 606 0,00 589 0,00 646 11.00 )41 0.00 
70 29/6/87 lOl 64~ 26._0() 627 20,00 600 0,50 600 0,00 620 17,00 646 22.50 619 0,00 601 U,OO 4w 0.00 603 0.00 587 0.00 645 14,50 536 0,00 
71 30/6187 102 644 28,00 624 21,50 )99 0.':!0 59/ 0,00 620 18.00 645 24.00 619 0,00 599 0,00 488 o.oo _)99 o,o_o )lj3 0,00 644 16 . .50 535 0,00 
72 l{ l/'61 IO.:l 644 IL/,00 6LL IZI,OO 597 0,50 _59) o.oo 620 [20,00 64) 128.0() 61!l u,uu )Y<J o.uu 486 o.oo 600 0,00 )'63 0,00 645 11'6,00 ).:l() u,uu 
73 2{ I /'6-1 104 644 [29,00 620_ [~1 .50 59) o.oo 594 o.oo 619 [20.00 644 28,00 616 0,00 59/ 0,00 4lS6 0,00 599 U,UU ':Jl!1 0,00 ()4() 19,UU ).:13 0,00 
74 3(718-, 105 644 27,50 620 1/,)U )9) o.uu )!}4 o,uu C>ZU I LI.OU 644 'J./,)0 ()!) U,5U .597 0,00 486 o.oo 598 0,00 )8]_ o.ou_ ~6_ 11\1,00 534 o.oo 
75 6{1/8. 108 64) 28,)0 ()20 20.00 595 o._so_ 594 0,00 620 120,00 646 28,00 617 0,00 59'6 o.uu 41S/ 0,00 599 0.00 583 0.00 646 19,UU -'.:l':J u.uu 
76 7(7/8-i 109 644 ]1.00 620 21.00 596 0,00 595 0,00 620 20,50 645 28,00 617 0,50 598 0,00 487 0,00 599 0,00 :>83 u.uu 646 19,50 535 o.oo 
77 8(7/8.1 110 643 28,00 622 20,00 598 0.)0 )9) u,oo 621 19.00 644 2).00 616 0,50 598 0,00 488 0.00 600 0.00 583 0.00 646 18,50 535 0,00 
7!1 9(7('157 111 646 25,00 624 23.50 601 0,50 598 0,00 621 21,50 645 24,50 620 0,50 600 0,00 49U 0,00 601 u,oo 586 0,00 64/ )/,00 )jij o.oo 
79 10(7/8'1 112 
80 13(7/8/ 11) 643_ -~~.00 627 24.00 601 0,50 600 0,00 623 18,00 647 20,00 624 0,00 603_ 0,00 4\11 _o.oo _)93 0,00 60'6 0,00 64~j 16.00 )41 0.00 
81 14(7/8'1 116 643 20,00 627 22,00 606 o.oo 602 0,00 621 18.00 64/ 20,00 624 o,uo ()06 0.00 496 o.oo 591 0,00 608 0,00 648 15.00 543 0,00 
82 15(7/87 117_ 64} 20.00 626 21.00 607 0,00 604 0,00 . 617 18,00 639 20,00 625 0,00 _607 0,00 496 _(),00 _)92 0,00 ':J9Y 0,00 6)1 16,00 54) _0.00 
83 16(7187 118 645 20.00 629 19,00 60/ o.oo 605 o.oo 622 19,00 641 20.00 ()Zij o.ou 6U!l o.oo 498, 0.00 594 0.00 604 0,00 654 18,00 548 0,00 
'64 l~/{1/'01 1!9 64) :lO,OO ()1.9 lY,)O 607 0,00 60) 0,00 622 118,00 641 lb,)U ()Zij 0,00 ()01j U,UU 49~ 0,00 _224_ l),OU ()()] o,ou tl':J4 l9,UO )4'6 0,00 
85 20(ï/'t>J 122 
!l6 Z2{1/1SI _IL4_ _649 _ _ I ':J,U_O 621 ZO,)O 607 o.oo 602 0,00 618 113,:50 631! 117;00 ()29 0,00 611 0,00 500 0,00 613 0,00 )9/ 0,00 641 IZ3._UO 54'6 0,00 
87 23(ïf'ö I 125 649 15,00 627 20,00 60/ o.ou ()()2 o.uo ()1!! l3.0U 63'6 l~j,OU 629 o.uu ()11 O,UU ':JU! 0.00 612 0,00 597 0,00 641 122,00 ,:,4!S u,uu 
88 24(7{87 126 651_ 19,00 6'2.1_ 1_/.00 610 0,00 608 0,00 617 13,00 646 16,00 625 o.oo 610 0,00 soa o.oo 612 0,00 597 0,00 650_ 1'11,,00 548 0,00 
89 27(718 129 656 19.00 627 17,00 611 0,00 610 -O,()u_ 611 1),00 644 16,00 62) o,ou C>12 u.ou ,:,u2 0,00 610 0,00 601 0,00 656 2.:1.00 548 . o.oo 
90 28(7(87 130 ()56 19.00 621 17.00 611 0,00 610 o.oo 617 15,00 644 17,00 625 0.00 612 o.oo 502 0.00 610 0.00 601 0.00 6)6 20,00 548 0,00 
91 2917187 131 649 20,00 627 23,UO ()04 0,00 600 o,o_o_ 61)_ 15,00 641 18,00 625 0,00 (>06 o,ou 497 0,00 602 0,00 592 0,00 64) )(),)0 545 0,00 
92 3017187 132 656 1 Y.OO 621 18,00 604 0,00 603 0,00 615 15,00 639 17,00 625 0.00 605 0,00 501 0.00 602 0.00 593 0.00 646 117,00 545 0,00 
93 31{ij87 133 641 19,50 621 26,00 606 o.oo 602 0,00 610 13,)0 639 16,50 ()2) 0,00 59'15 0,00 486 0,00 -60'6_ _0,00 _591 0,00 646 20,00 )42_ 0,00 
94 3/~j/8/ 136 64) 22.00 622 23,00 604 0,00 603 0,00 611_ l_l.OO 640 19,00 625 0,00 605 0,00 495 0,00 607 0,00 590 0,00 646 15,00 541 o.oo 
95 4/8/8 137 646 22,00 630 22,00 603 0,00 600 0,00 621 13,00 643 18,50 622 0,00 603 o.oo 492 0.00 606 0,00 589 0.00 646 14,00 540 0,00 
96 )flj/'61 I.:llj 64/ 22,00 631 .22,00 60) o,ou ()()! 0,50 61.1 I I.:l,)U 644 118,00 61.2 0,00 604 0,00 ~2 0,00 ()()5 0,00 )lj9 0,00 64/ 14.00 _)~0 0.00 
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Ti est= 

A H <.: V .E .. (j H I _1 K L M N u t' (,.! J{ :; T u V w .x y z AA AU 
':JI 6/8/8) 139 647 [22,00 62Y [U,OU 603 0.00 600 0,00 620 14,00 644 lY_.OO 621 o.oo 604 o.oo 493 u,oo ó{)() o.oo )8<} 0,00 646 [14 ,00 540 0,00 
98 1/8181 140 644 l:li.UU 629 [22,00 ()U] 0,00 602 u.uo ():ll U,50 644 20,uu bil. u,uu· 602 u,uu 4Y:l 0,00 ó{)) 0,00 .,)88 u.uu ()4/ :14.00 )j<} o.uu 
99 10/8!87 143 645 '24,00 ()jU 22.00 603 0.00 601 0.00 621 14.00 64) :lU.UU 622 o.uo b04_ 0,00 49:l o.uo 605 0,00 .J!S!S o.uu 648 J),QO 540 0,00 
100 1118/87 144 646 22.00 630 23,00 603 o.oo 601 0,00 620 14,00 644 20,00 622 o.uo 604· 0,00 492 0.00 _ 605 0,00 588 0,00 648 15.0ü_ 540 _l}.{J(J_ 
lOl 12/8{87 14) 646 22.00 629 23.50 603 0,50 601 u.oo 620 14.50 644 20.00 622 o.oo 604 0,00 492 0,00 605 0,00 588 0,00 648 15,00 540 0.00 
102 13/8/87 146 646 21,50 632 22,50 603 0,00 602 0,00 621 14,00 645 19,50 622 u,uo 604 0,00 494 u.oo 605 0,00 589 o.uu 650 p.~o 542 _lJ.{)_O 
103 14/8/87 147 648 21.00 631 22.50 604 !.OU 603 o.uo b22 13,50 647 18.50 623 o.oo 605 0,00 494 0,00 607 o.uo _l90 0,00 650 15.00 541 0,00 
104 17/8/8' 150 
lOS 1JS/8!8 Dl 648 :tl.50 632 22.50 607 1.50 605 0.00 ö22 14.00 646 18.00 626 0,00 606 0,00 496 o.oo 610 o.uo 5!13 _0 ,00 652 15,50 544 0,00 
106 19/8/8' 152 649 20,00 633 22,)0 608 o.so 606 0,50 625 12,00 646 14,00 627 0.50 607 0.00 498 0,00 612 0,00 594 o.uo ()52 15,00 )44 _l).Oü_ 
107 20/8{8' 153 649 20,50 fl34 22.00 609 0,50 607 0,00 626 12,00 646 )3,00 629 0,00 609 0,00 499 o.oo 611 0,00 594 o.oo 654 15,50 546 0,00 
108 :l1/'6{8 154 649 20,00 633 22,50 ()09 0,00 ()U() 0,00 bl.fl 12,50 646 12,00 628 0,00 608 0,00 4!19 0,00 612 0,00 595 u.uo 653 14,50 54() _U ,UO 

1109 24/8{8' Dï 6)2 18,00 63ö 115,50 612 0,50 611 4,50 62/ ·13,00 ()48 IZ,UO ~- o.uu_ b!Z_ u.oo _ _JOU 0,00 613 o.uo 591 0,00 656 12.50 :i49 0,00 
[llU 2)/'6/8 158 6.J5 16.50 638 19,)0 613 2,00 61'1 /,.JU b30 15,00 650 12.50 632 0,00 614 0,00 502 u,oo bl6 o.ou .JYY 0,00 fl.JY 12,00 553 0,00 
111 26/8{8' 159 654 1fl,OO 639 1Y.00 615 o.oo 625 13,:i0 632 13,50 649 11,00 _!>33 u.oo ()15 0,00 . 5()2_ 0,00 617 0,00 600 0,00 659 12.00 553 0,00 
112 27/8.~7 160 654 15.50 639 18,00 616 1.00 61!1 Y.Oll 634 14,00 651 12.00 633 0,00 616 0,00 50.J o.oo ()IJ 0.00 601 0,00 652._ 11.50 552 0,00 
113 28/8{8'1 161 6)4 1 ),00 639 l!S,OO 616 1,00 618 7,50 635 14,00 651 12,50 633 o.oo 616 0.00 505 0,00 617 0,00 600 0,00 659 11.00 552 0,00 
114 31/8/81 164 657 15,00 641 18.50 619 0,00 624 9._?0_ _()36 11.00 653 15,00 fl3!S 0,00 620 0,00 .JO IS o.oo 621 0,00 604 0-90 663 1 1.50 553 0.00 
115 1/9187 165 657 14,50 642 18,00 620 1.00 617 0,50 636 13,00 655 12,00 639 0.00 620 0,00 508 0,00 623 0,00 604 0,00 664 12,00 J53 0,00 
116 2/9{8/ 166 65() 15,00 642 17.00 620 0,00 618 0,00 636 12,50 654 12,00 638 o.oo 620 0.00 510 0,00 623 0,00 605 0.00 665 13.00 558 0,00 
117 3/9187 167 656 14.50 644 18.00 622 0,50 62Z 3.00 637 12.50 653 8.00 640 o.oo 621 0,00 512 0.00 624 0,00 607 _0,()_0 66) 12.00 559 0,00 
118 4/9/8'1 168 6)6 14,00 644 ] /,00 624 0,50 623 3,00 635 11,50 653 8,50 641 0.00 622 0.00 512 0,00 624 0,00 607 0,00 666 12,50 559 0,00 
119 7/9/'67 171 658 15.00 645 18,00 624 2.00 624 3.00 63/ 12.50 661 l.J,.JO 641 0,00 623 0,00 512 0.00 625 0,00 608 o.oo 666 12.00 560 0,00 
120 8/'}{8/ .r_JZ _tl)9_ I 5,50 Mfl [115,50 624 l.:iO 625 2,00 639 [13,00 664 19,00 642 o.oo 624 0,00 512 0,00 625 0,00 608 0,00 661S 12,00 560 0,00 
121 9/W'ö7 173 6:iY 16,00 646 II!S,50 625 o.oo 62_4_ .3._50 (>41 n . .Jo 660 14,00 M3 0,00 _bL4 0,00 )]4_ 0,00 625 0,00 610 0,00 668 12,50 560 0,00 
122 10{9/8/ 114 661 16,00 M5 11,50 624 3,00 624 3,00 641 113,00 660 14,50 648 7,50 624 0,00 513 0,00 6Zfl 0,00 609 . o,y_ll_ _!>()Y_ _11.,)0 56Z 0,00_ 
123 11/9187 175 663 16.00 644 15.50 625 0.00 625 1~0 642 13,0o_ ~9 14,00 660 lï,OO 626 0,00 514 0,00 626 0,00 610 0,00 671 14,00 563 0,00 
124 14/9{8'/ 111! 664 11,00 644 1.J,50 626 0,00 627 5,50 643 13,00 667 18.00 661 17,50 627 0,00 51b o.oo 628 0,00 612 . 0,_90_ 671 14.00 564 o.oo 
125 15{9{81 179 664 17.50 645 15.00 627 1,00 627 7.50 643 13,50 -671 22,00 661 19,00 628 0.00 517 0,00 629 o.oo 612 0,00 671 14,50 564 0,00 
126 16/9187 180 664 1_1,50 645 13,00 62/ uo 628 4,00 646 16.50 659 8.50 661 17,50 627 0,00 511 _0,00 629 0,00 613 0,00 665 5,00 565 0.00 
127 1/{9/87 181 666 15,00 648 13.50 628 1,00 628 3,50 647 16,50 658 6,50 6fl3 13.50 629 0,00 517 0,00 630 0,00 61:> _o_.O(J 671 1 r._oo _566 0,00 
128 1819/87 182 667 15,50 648 16,50 631 1.50 630 4.50 645 14.00 664 )0,00 663 1),50 629 o.oo 518 0,00 632 o.oo 615 0,00 668 5,50 566 0,00· 

I . 129 _2]/9181 185 669 14,50 652 16,50 631 1,00 630 2,00 650 14,50 669 17,00 667 17,50 631 0,00 521 o.oo 635 0,00 617 0,00 675 10.00 568 0,00 
130 22/9{87 186 669 14,50 651 15.00 631 0.00 630 2.00 64Y 15,50 664 11,00 667 16.50 632 0,00 520 0,00 634 0.00 617 o,ou 675 10,00 568 0,00 
131 23/9/87 1!!/ 661 15,00 650 15,00 631 0,00 631 4,00 649 lö,OO 659 6.50 667 18.00 633 0,00 520 0,00 633 0.00 617 0.00 674 11 .00 568 0.00 
1132 24/9/87 188 668 114.50 651 1 D.oo 632 0,00 632 3,00 64!! 11'1,00 663 8,00 661 15,50 632 0,00 :i21 0,00 ()j4 u,uo ())9 0,()() J>l5 _8,00 )6Y u.oo 
133 25{9{81 189 669 111,00 ()53 [15,50 ()31 o.oo b31 ],00 fl.JZ 1115,00 _665 15,50 _{>ö_~ lfl,OU ()33 0,00 522 0,00 635 0,00 619 0,00 675 8,00 569 0,00 

_13_4 _28!9f_ljl IYL fl/L 1),00 tJ5) I J.J,OO 633 0,50 633 4,00 654 17,00 670 13,50 668 17,50 634 o,oo 51.) lJ,OO 63.) 0,00 619 0,00 676 10,50 511 o.uo 
135 29{9{87 193 672 655 633 633 654 661 4,50 656 5.00 635 0.00 525 637 619 6/8 11,00 570 
136 30/9{81 194 672 65.J 636 1,50 636 3,50 655 664 6.50 6)9 4,00 635 525 638 619 678 572 
137 2{10/87 1% 671 15,50 656 17,00 634 0,50 634 3,00 653 16,00 664 5_.()0 _659 6,00 637 o.oo 526 o,uo 631S 0.00 621 o.oo 679 11.50 )73 0,00 
13K 12/l 0{8/ 200 ()'/3 13,00 65/ 14,00 636 1,00 635 3,00 655 674 14.00 662 10,50 63/ 0,00 52l 0,00 638 0,00 622 0.00 680 10.00 573 0,00 
139 19!1 0!87 213 667 11.50 650 13.00 631 1.00 632 2.50 641 669 13,50 653 1,00 633 0,00 523 0,00 63-5 0.00 620 0,00 675 8,{)0 _Y/0 _l).OO 
140 26(10/81 220 656 11,00 641 11.00 624 0,50 623 3,00 637 11.50 659 12.50 6.Jl 9,00 61.3 0,00 516 0,00 629 0,00 614 o.oo 671 11,50 563 0,00 
141 3/11/87 228 661 13,50 638 5,00 6~ 1,00 628 1,50 642 10,00 664 11,00 659 14.50 629 0,00 518 o.oo 631 0,00 615 o.oo 673 10,00 566 0.00 
142 9{11{8/ 234 670 13,00 6.J2 12.50 633 J.Oo ö32 2.00 .649 12.0_Q_ 667 14,00 66) 16.50 634 0,00 522 0,00 63~ !J,OO 621 o.oo 676 10.00 572 0,00 
143 18!11{8'/ 243 677 11,50 650 12,00 634 0.50 634 3,00 648 12.00 670 12.50 663 13,50 634 u.oo 524 0,50 636 0,00 620 0.00 675 10.00 571 0,00 
144 [:;O{Il/8/ 155 ,-64:l 11/,50 b:Zl 11,00 ()03 0,50 603 u,oo 61::1 5,)0 641 15,00 621 0,50 605 0,00 4Y3 u,uo 60/ 0,00 5!10 0,00 _641 4,:l0 )41 0,00 
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A 8 
1145115(12/lH 270 

14 7 7{1/88 293 
148 13/1/88 299 
14 9 20/1/88 306 
150 27M88 313 
I 51 D/Z/lSl:! 332 
152 14(3(88 360 
15 3 1/4!81:! 318 
15 4 11/4/88 388 
1,:,5 19{4/88 396 
15 6 25/4/88 402 

_!_Yl_ Y/)/88 41() 
1.:l 8 I 6/5(88 423 
15 9 24/)/88 431 
16 0 30/5(88 437 
16 1 6/6/88 444 
162 13/6/88 451 
16_3 20/6{8!! 4:i!S 
16 4 27 {6/88 465 
165 4(7/88 472 
166 12/7/88 480 
167 18{7(88 486 
l (> 8 L::lfl/ll'IS 493 

11 7 0 29/8/88 528 
171 )f':,/IS8 .)]) 
172 12/9/88 542 
I 7 3 191'}/88 549 
17 4 26/9/8ll ))6 
1 7 5 3(1 0{88 563 
176 lU/lUIM )70 
177li/IU/ll8 JI/ 
17 8 24(10{8!! 584 
1791:H/1U(88 59! 

1180 
1181 

lïester.; 

C U ~ t· V H I J K L M N 0 P Q K S I U _V W X Y Z AA AB 
643 I 1),)0 ó2ó D,UU 608 2,50 605 o.ou 616 J,)U 644 114,)0 ó'[/ ),:JU _!JOl u.uu 4~ 0,00 610 0,00 593 u.uu MIS IS._UU )4) o.uu 
64/ IU,50 631 13.50 614 1,.)0 ()12 U.UU ó21S Y,UU 647 110,00 634 2,00 615 0,00 )U4 U,UU ()l() U,UU 600 0,00 654 8,00 Y52 0,00 
644 13,00 ó27 !1,)0 611 2.00 610 o.oo 622 4,00 643 7,)0 630 u.ou 612 u.uu 500 0.00 614 0,00 595 o.uu 649 7,00 )48 0,00 
639 16.00 620 14,00 602 1,0(} ()()U 0,.)0 öll 6,00 640 16,00 621 0.50 601 0.00 490 0,00 604 0.00 )87 0,00 640 7.00 538 0,00 
639 22,00 ó]3 14,UU 597 0,50 594 0,50 603 3,00 640 :ZU,OO 615 1,00 )~ U,Q\J_ 48) 0.00 598 0,00 581 O.OU ó3Y 12,00 )j3 0,00 
638 22,)0 611 12.00 )<;)_ 0,)0 )Y4 0.50 60/ 8,50 639 22.50 615 0,50 595 0,00 485 0,00 )9/ U,OU )81 0,00 640 14.50 533 0,00 
) /0 8.JU 5J2 8.00 540 0,00 537 0,00 545 1,)0 :J8l 18,50 )60 0,00 )4U U,OO 428 _(J.OO 542 0,00 )25 0,00 :J9U 19,00 47() 0,00 
5)8 12,50 s3o o.5o )D u.ou :J22 u,ou )jU 1.50 583 38.00 542 o.oo 525 o,oo 412 o.uo :J2ö o.ou )08 o.oo 590 39.:JO 461 o;oo 
478 ),OU 4)) 2 ,UU 448 0,00 446 0,00 453 1,50 504 4U,00 467 0,00 448 0,00 337 0,00 447 0,00 433 U,OU 510 l35.50 385 0.00 
495 0.00 4 i6 0.00 469 0.00 467 0.00 47) O.UU 495 0,50 489 0,00 470 0,00 3)9 0,00 471 0,00 45) 0,00 )04 U,)U 407 U,UU 
525 1,50 506 0,50 4Y9 0,50 497 U,UU :JU) 0,00 525 0,50 5 I 9 0.00 SOU 0.00 389 0,00 501 0.00 484 0,0_()_ _533 0,50 437 0 ,00 
545 4,00 Yll U,)O 520 O,UO :JliS 0_.00 1Z) U,UU :J4) U,)U ))';I U,UU )l.U U,UU 41U O,UU :J:Zl 0.00 504 0,00 )/U IZU,:JU 457 0,00 
)1:!1 2,)0 5()2 _ _(J,)U .).):J U,UU ).)b 4,)U )bl 1,50 )81 0,00 Yl3 O,UO ))4 0,00 446 3,00 S5ö 0,00 :J4l!_ U,UO :J92 6,00 492 0.00 
589 1.00 )n 0,50 56) O,UU )66 _4.50 )/4 4._!:!(}_ J':ll l.OU )1!4 U,UU )b) U,UU 4)() 3,()U_ :J6/ 0,00 550 0,00 bil IZZ,)O )UZ 0,00 
601 I,UU 583 0,)0 Y/6 0,00 574 U,:JU )llZ 0,50 615 15,50 595 0,00 576 0.00 467 4,00 577 0.00 )61 0,00 625 20.00 514 0,00 
f:IJ7 2,00 590 1.00 5!!3 0.00 581 1.00 590 !.:JU 6US 10,50 602 O,UO 583 0,00 4Fl 1,00 584 0,00 :J68 0.00 632 l1S,50 :JZU 0,00 
612 3,00 195_ 2,00 )IS/ U,)U )!i) 3,UU )9) 3,00 618 6.00 609 4.00 589 0,00 477 0,00 )8Y 0,00 Yl2 0,00 633 1 ),50 525 0,00 
618 3,50 óU4 /,50 593 0,50 590 0,00 :J97 1,00 632 16,:JU 613 3,00 )9:J 0.00 482 0,00 J94 0,00 57l! 0,00 637 12.50 530 0.00 
625 0,50 607 0,00 601 0,50 )99 0,00 60Y 2.00 638 14.00 622 1,00 603 0,00 490 0.00 f:IJ3 0,00 586 0.00 643 9,50 )3!i 0,00 
633 U,OU óiY ),OU 609 1,00 f:IJ7 0,50 614 0,00 643 9,50 630 -1.00 611 0.00 498 0,00 610 0.00 :':194 0,00 649 9,00 546 0,00 
638 0,00 621 2.50 614 0.00 612 0,()()_ _6l9_ !.OU 641! 9,.)0 636 3,50 61ö 0,00 _503_ _0,00 616 0,00 J99 0,00 6:J4 8,00 YH 0,00 
641 0,.)0 624 3,00 617 0,50 617 6.50 621 0,00 652 1 I,50 638 5.00 619 0,00 501 u.ou 618 o.oo 602 0.00 656 8,00 ))4 0,00 
639 0,00 622 3.00 616 0.50 613 o.oo 628 8,)0 646 7,00 63) 0,50 _611 0.00 )04 0,00 617 0.00 600 0,00 653 2.00 ).)2 0,00 
638 U,)U ó24 ó,JU óló 0,50 bi Z U,UU ól5 7,00 647 I ],)0 634 0,50 616 0,00 )UJ U,OU 616 0,00 600 O,UU óJZ ),)0 )) 1 U,UO 
6óó 14,)0 649 11,50 635 0,.)0 63) 7,00 6)) US,OO órl. 14,:JU_ ~6Y ll!,OO ()3) 0,00 )23 0,00 635 U,UU 61Y 0,00 678 13,00 :J70 0,00 
662 Z,UU ó44 U,.)U ()Jll U,:JU ())U ZU,UU ó58 120,00 680 20,50 () lU lb,UU 641 O,UU )/.b 0,00 639 0,00 6Z3 O,UO 683 14,50 574 0,00 
6/0 4,50 650 3,50 643 0,00 6)3 16.00 _661 IIS,UU 68.1_ 2!,50 673 13,50 646 0,00 532 0,00 64) U.OU _6:Z8 0,00 692 18.)0 579 0.00 
674 5,50 6/U 121.00 647 1,50 656 16,00 6)4 2,00 691 22,00 676 12.50 648 0,00 )3) 0,00 649 0,00 632 0,00 702 26,50 583 0.00 
692 20,)0 673 20,00 650 o.so 659 14,50 664 9.{)0 693 20,00 680 10.50 655 4.50 539 0,00 6)) u.oo 636 0,00 700 1/.)U )8/ 0,00 
681 4,00 674 16.50 6)4 0.00 652 1,00 664 5,00 693 17,00 684 12.00 659 5.00 )4j 0,00 656 0,00 639 o.ou 103 15,50 )90 0.00 
691 13,UU <J/4 14,50 ())f 1,00 ó)) Z,:JU 661S 1,00 697 16.)0 6W 17,UO 662 ),00 546 _Q,OO 659 0.00 643 0.00 705 16.00 594 0,00 
68:l 0,)0 675 13,00 ~SlS 1,00 656 1,00 669 6,00 696 14,50 689 15,00 663 5.00 547 O,UU 660 0.00 643 0,00 JU() !ö.OO )IJ) 0.00 
680 4,50 670 15.00 652 1.00 650 0,50 660 3,00 686 9,00 676 8.00 654 2,UO )41 0.00 6)4 0,00 637 0,00_ 700 18,00 590 0,00 
683 12.00 667 16,00 6:JQ 0,)0 Mö 0,)0 658 :>.OU MI 1,50 672 6,00 650 1,00 537 O,OU 6:JO 0,00 634 0.00 6Y:l 15,00 .)8) 0,00 
682 16,50 665 16.50 647 0,00 644 0,00 656 3,00 680 10.00 670 5.50 64lS 0,)0 536 u,oo 649 0,00 632 0,00 701 20.00 583 o.oo 

Page4 

00 
0') 



BILAGE 87 
GAB RI EL LENAERTS 

U/REF. 

0/REF . 

ADVOKAAT 

Waarde Heer Deskundige, 

MAAS EIK, 

11 januari 1989 

PROF. DR. W. DE BREUCK 
Geologisch Instituut 
Krijgslaan 281 

9000 GENT 

Inzake Hamael c. Tiesters c. NMDW c. Boutsen 
U.Ref. 3298 EVD/GV 

Verwijzend naar mlJn schrijven dd 29.09.88 kan ik U 
melden dat mijn cliënt kortelings nog belangrijke 
gegevens gaat binnenkrijgen die verwerkt dienen te 
worden in aanvullende opmerkingen op Uw voorlopig verslag. 

Ik moge U derhalve beleefd verzoeken nog een maand 
geduld te willen hebben om het definitief verslag te 
willen opstellen. 

Ik zal deze gegevens zo spoedig mogelijk overmaken. 

Kopie van dit schrijven zend ik aan uiteraard aan mijn 
confraters. 

Met oprechte groeten, 

G. Lenaerts. 

KANTOOR: PRINSENHOFLAAN 4 

B-3680 MAASEIK 
TEL (011) 56.52.96 

P.C.R. 000-0544083-10 
G.K.B. 061-8030510-54 
P.K. 630-2200122-27 
B.B.L. 335-0040130-18 

SPREEKUREN: 
ELKE MAANDAG, DINSDAG 
EN DONDERDAG VAN 16 TOT 18 U. 
EN NA AFSPRAAK 
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Emiel SMETS 
Jules WIRIX 
Johan SMETS 
Hilde SMETS 
ADVOCATEN 

TELEFOON 012-23.24.18 
TELEFAX 012-23.14.45 

BANKRELATIES : 
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SMETS & WIRIX 
ADVOCATENASSOCIATIE 

L 

3700 TONGEREN, 13 • l • 19 8 9 . 
MATERNUSWAL 7 

Prof. Dr. W. DE BREUCK 

Krijgslaan 281 

9000 GENT. 

-~- ~------~~------~--'\ 1 '' ·.. ~P Ç~Q-~ l 
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T::H •-''=' ,, ''""~VING . i 
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- ''·"'· '-' ING · ! I'- ' - ,, -... ÛL.L. • • ................ ... ....... I 

• . . -~lt._, I , ""'""""""'""''''"""'"'" 

Geachte Heer Deskundige, I i' -_ '' -:::r:'D. I 

Uw ref.: 3298 EVD/GV 

0. ref.: V.M.W. / TIESTERS JW/AF. 

Inzake is de termijn voor het formuleren van bemer

kingen inmiddels afgelopen. 

Is het mogelijk uw definitieve eindconclusies inzake 

te formuleren, zodat wij de zaak verder kunnen afhandelen ? 

Reden van mijn vraag is dat er zich andere gevallen 

van verontreiniging hebben voorgedaan in woningen, eigen

dom van de e.v. Maaslands Huis, zodat een vlugge afhan

deling van dit dessier zich o~dringt. 

Graag ontving ik enig bericht. 

000-1140033-89 

630-2200045-47 

Met oprechte groeten, 

c=~--------------

735-3391892-81 

784-5205619-43 

J. Wirix. 

453-8135311-11 

784-5337817-30 
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17 januarJ 1989. 

Prof. Dr. Ir. R. MINNE 
Laboratorium voor Aanwenden van 
Brandstoffen en Warmteoverdracht 

Ottergemse steenweg 711 

9000 GENT 

Onderwerp : gerechtszaken AR87/KH/16 - AR87/KH/21 -
AR87/KH/27 . 

Hierbi j laat Ik een exemplaar geworden van het voorlopig 
verslag en d bijlagen van de gerechtszaken AR87 / n -1/16 -
AR87/K ~/21 - AR37/J .. H/27 waarvan ik als desJ·undlge aangesteld 
ben. Gelet op de resultaten ven de bevindingen en rekening 
houdend met de kom e::J t aren hierop vanwege de diverse partijen 
ben ik zo vrij beroep te doen op uw ervaring om miJ een des
kundige beoordeling van de verdeling van de verantwoordeli jkheid 
van het schadegeval mede te delen. 1ag ik aandringen op een 
spoedig antwoord. Gelieve mij t evens uw onkostenstaat over 
te maken, 

Met collegtale groeten, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK, 
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· GABRIEL LENAERTS 

U/REF . 

0/REF. 

ADVOKAAT MAAS ElK, 

-.,....;.- . 2 5 --nn~ ,q~,, 
.. I('EK"OMEN. .. ... ,. .. ~ ...... ~ ...... ~ I h\ ·~ t • _ .., .. ,~",.~ - - ~ 

iER KENNISGEVING : .. ,,. .. ,,. ............... . · 
-
1
"ER GH;ANDEUNG ; l:\.!'1 ............... . 

24 januari 1989 

, ~t: i GEVOERD: ....................... , ........... .. 
PROF.DR. W. DE BREUCK 
Geologisch Instituut 
Krijgslaan 281 i.. 

9000 GENT 

Waarde Heer Deskundige, 

Inzake Hrunael c. Tiesters c. NMDW c. Boutsen 
U.Ref. 3298 EVD/GV 

Verwijzend naar miJn schrijven dd 11.01.89 gelieve 
U hierbijgevoegd de verslagen te willen vinden 
van het Architekten en ingenieursbureau Louis 
Cooreman uit Zele, mede de bevindingen van het 
laboratorium voor technische chemie 
van de R.U.Gent. 

Mag ik U beleefd verzoeken met deze bevindingen 
rekening te willen houden in Uw eindverslag. 

Kopie van dit schrijven met verslagen maak ik over 
aan mijn achtbare tegenstrevers. 

Met oprechte groeten, 

G. Lenaerts. 

KANTOOR: PRINSENHOFLAAN 4 
B-3680 MAASEIK 
TEL. (011) 56.52.96 

P.C.R. 000-0544083-10 
G.K.B. 061-8030510-54 
P.K. 630-2200122-27 
B.B.L. 335-0040130-18 

SPREEKUREN: 
ELKE MAANDAG, DINSDAG 
EN DONDERDAG VAN 16 TOT 18 U. 
EN NA AFSPRAAK 
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9710 GENT (Zwijnaarde), 

GrotestHnweg-Noord 2 Tel. (091) 22 57 SS Post 

LABORATORIUM 
voor 

TECHNISCHE CHEMIE 

Directeur: Prof. Dr. Ir. L. HOSTEN 

Uw kenm.: 

Ons kenm. : 

KORROSIE VAN ONDERGRONDSE STRUKTUREN 

1. ALGEMEEN 

Ondergrondse strukturen kunnen om verschillende redenen korrosie 

ondergaan. 

1.1. In de eerste plaats kan het gaan . om een aantasting ingevolge 

de klassieke elektrochemische korrosieprocessen, waarbij een 

metaal dat in kontakt is met vocht dat een of ander oxidans be 

vat (meestal zuurstof) geoxideerd wordt. De struktuur van de 

grond (porositeit, vochtgehalte ... ) en zijn chemische samen

stelling zullen hierbij _een snelheidsbepalende rol spelen. 

1.2. In de tweede plaats kan het gaan om zogenaamde lekstromen. 

Deze stromen zijn het gevolg van het feit dat de ondergrondse 

struktuur, gewild of ongewild als aarding voor het elektrische 

net wordt gebruikt. Indien een elektrische stroom naar de gron 

weglekt, dan zal op de plaats van de stroomuittrede een ver

hoo$de aantasting van het metaal ontstaan. Let wel dat het 

hierbij in de meeste gevallen om wisselstroom gaat die korro

sietechnisch gezien minder gevaarlijk is dan gelijkstroom. 

1.3. In de derde plaats kan de metaalstruktuur beïnvloed worden 

door zwerfstromen. Deze stromen verplaatsen zich in de grond 

vanuit een emissiepunt (vb. spoorrails) naar een kollektie

punt (vb. aarding van gelijkspanningsbron voor tractie). Ver

mits de stroom steeds de weg van kleinste weerstand kiest, 

zal hij zich, waar dit kan, via ondergrondse metaalstrukturen 

verplaatsen. Daar waar de stroom de struktuur binnendringt, 

wordt ze beschermd. Daar waar de stroom de struktuur verlaat, 

wordt ze versneld aangetast. In dergelijke gevallen gaat het 

meestal om gelijkstroom die korrosietechnisch gezien zeer ge

vaarlijk is. 
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1.4. Makro-elementvorming. 
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Indien uitgestrekte ondergrondse strukturen geplaatst worden 

in grond waarvan de samenstelling of de struktuur verandert 

als funktie van de afstand, dan kunnen er zich zogenaamde makro 

elementen voordoen, waarbij een galvanische koppeling ontstaat 

tussen de onderdelen die in de verschillende· grondsoorten zijn 

aangebracht. 

2. BESCHERMINGSMETHODES. 

2.1. Coatings : Teneinde de metalen ~truktuur efficiënt te heseherroe 

zal men deze van een degelijke coating voorzien (bitumen, 

epoxy's, enz ... ). Het is duidelijk dat op elke plaats waar de 

coating fouten vertoont, hetzij door slecht aanbrengen van de 

coating, hetzij als gevolg van manipulatie of plaatsing van de 

struktuur, korrosie kan optreden. Voor kleine strukturen wordt 

de bescherming gewoonlijk beperkt tot het aanbrengen van coa

tings. 

2.2. Kathodische bescherming : In geval van grotere strukturen wordt 

naast de coating ook een kathodische bescherming toegepast. 

Hierbij wordt, hetzij door middel van een offerelektrode, het

zij door opgelegde stroom de metalen struktuur naar een meer 

kathodische potentiaal dan haar rustpotentiaal gepolariseerd, 

waardoor de korrosiesnelheid in sterke mate wordt verlaagd. 

2.3. Drainage : Wanneer de ondergrondse struktuur beschermd wordt 

door middel van een coating, dan wordt hij geisoleerd opgestel~ 

ten opzichte van de aarde. 

Zou er zich in de coating een kleine fout voordoen, en wanneer 

er bovendien een lekstroom optreedt dan zal alle lekstroom via 

deze kleine fout naar de grond weglekken, waardoor een zeer 

snelle aantasting op deze kleine fout zal volgen. 

Brengt men aan de struktuur een supplementaire aarding aan, 

dan zal de stroom opnieuw de weg van kleinste weerstand volgen 

d.w.z. dat hij niet meer via de struktuur doch via de aarding 

zal weglekken, vermits de metaalbodem weerstand funktie is van 

de blootgestelde metaaloppervlakte en de kleine fouten in de 

coating een vrij grote weerstand vertonen. 

3. ONDERZOEK IN GEVAL VAN KORROSIE VAN ONDERGRONDSE STRUKTUREN. 

3.1. Onderzoek op de struktuur in situ. 

Gelet op de diverse oorzaken voor de eventuele korrosie van 
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3/ 
3. 

ondergrondse strukturen, dient men het onderzoek zó te richten 

dat uitsluitsel kan worden gegeven over de ware oorzaak van 

het fenomeen. 

3.1.1. Lekstromen De aanwezigheid van lekstromen kan worden aan-

getoond door tussen de aan- en afvoerleiding en de ondergronds 

struktuur in situ een gevoelige ampèremeter, . te plaatsen. Aan

duiding van stroomdoorgang geeft aan dat er zich inderdaad een 

lekstroom voordoet. 

Naast deze meting kan men tevens de potentiaal van de struktuu: 

meten t.o.v. de bodem d.m.v. bijvoorbeeld een Cu/Cuso 4 elek

trode. Verhoging van deze potentiaal bij inschakelen van de 

installatie die een lekstroom veroorzaakt geeft eveneens een 

aanduiding van de aanwezigheid van deze lekstroom. 

3.1.2. ~~§E~ê~E9~§~ : Zwerfstromen zijn gewoonlijk afkomstig van 

tractiesystemen in de buurt van de struktuur (vb. trein, tram, 

hijskranen, gelijkstroommotoren allerhande). In eerste instant 

zal men dus de aanwezigheid hiervan kontroleren. 

Beïnvloeding van de struktuur door zwerfstromen kan verder wor 

den aangetoond door de potentiaal metaalbodem van de struktuur 

te meten. 

Sterk schommelende potentialen vooral bij aan- of afzetten van 

de installatie geven een aanduiding voor de beïnvloeding door 

zwerf stromen. 

3.1.3. ~~2~~~9EE9ê~~ : Het is pas, wanneer beïnvloeding door lek- o 

zwerfstromen kan worden uitgesloten, dat men bij kleine struk

turen (geen makro-elementvorming) tot grondkorrosie kan be

sluiten. 

3.2. Onderzoek op de metaalstruktuur zelf. 

De oorzaak voor de aantasting wordt verder onderzocht aan de 

hand van de morfologie van de aangetaste plaats. Belangrijk 

hierbij is de vorm van de aangetaste plaats (vb. scheurvorming 

kratervorming), de koniciteit van de aange~aste plaats (geeft 

een idee betreffende de richting en de oorzaak van de aantasti· 

het algemeen aspekt (zeer gladde aantastingsoppervlakken wijze1 

op lek- of zwerfstromen), de plaats van het lek (verhoogde 

spanningskoncentraties, lasnaden, enz ... ) en zo meer. 

Men moet er zich evenwel van bewust zijn dat een onderzoek, 

alleen op basis van de morfologie van de aangetaste plaats gee• 



# 
I 

BIJALGE 90 

uitsluitsel kan geven betreffende de oorzaak van 
~~r· 

de korrosie. 

Zo leiden lek- en zwerfstroomkorrosie, zowel als grondkorrosiE 

telkens tot kratervorming op plaatsen waar de aangebrachte 

coating fouten vertoont en dit evaluerend vanaf de buitenzijdE 

van het metaal naar de binnenzijde toe. 

Enig onderscheid tussen grondko!rosie en zw~rf- en/of lekstroe 

korrosie kan gevonden worden in het feit dat de kraterflanken 

zeer glad zijn bij zwerf- en/of lekstroomkorrosie en dat de 

koniciteit bij volledige perforatie hetzij veel minder is uit

gesproken hetzij omgekeerd staat bij zwerf- en/of lekstroom

korrosie t.o.v. grondkorrosie. 

Elementen zoals de localisatie· van de putten of hun aantal 

laten niet toe enig formeel besluit te trekken betreffende de 

oorzaak van de korrosie. 

Gent, 12 januari 1989. 

---U--t---~- - -I ... . -. 7>:7 
( ·-, . / 

\ ' / 

D . J D f ---~ kl . d r.~r .. e r anc q, wer e~ er . 
. -" 
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a'rchitcktcn en ingenieurs~urcau louis coorernan 

a de beulelaan 32 9140 Zele tel 

bvb a 

052 44 64 89 

Zele, 6 januari 1989 

A·an. :E'rof Dr · Ir '.DE.FRANK 
p/a Laboratoriu~ voor 
electronenmicroscopie 
St Pietersnieuwstraat 41 
9000 Gent 

fax:052 44 87 22 

Betreft Deskundigen onderzoek stookolielek te Eisden 
Rechtbank van Koophandel Tongeren 
AR.87/KH/16-AR.~7/KH/21,...AR.87/KH/47 
mijn ref: BRHAM/88.01 
technische vragen met betrekking tot 
corrosieproblematiek 

Geachte Heer, 

5) 

Mag ik U verzoeken met betrekking tot bovenvermeld geding 
antwoord en toelichtingen te willen geven met betrekking tot 
hieronder opgenomen vragen. Uw antwoorden heb.ben als doel een 
technische basis te vormen voor mijn technisch standpunt in dit 
dossier. 

basisgegevens: U vindt deze terug in de aan U overgemaakte kopies 
van het dossier deskundige. In het kort samengevat :Het betreft 
een ingegraven mazouttank. Uit de vaststellingen blijken er 
lekken aanwezig ten gevolge van corrosie, er is een gebrekkige 
plaatsing geweest(tank vertoont indeukingen, beschermende laag 
beschadigd door kiezelindrukking) en is er geen aarding van tank 
aanwezig. 

Tevens verwjs ik naar twee technische notas met name 
verslag Vinçotte (2 delen), deskundige raadgever van expert 
verslag WTCB opgemaakt op vraag van partij HAMAEL 

VRAAGSTELLING: 

1. Komen er in deze gegeven omstandigheden andere vormen van 
co~rosie voor· dan deze veroorzaakt door lekstromen en deze ten 
gevolge van de aanraking van metaal met een agressief midden 
(grond) (verder genoemd "gewone" corrosie ) ? 
K~n U deze vormen van corrosie in het kort omschrijven ? 

btw 429 696 142 rek.nr. 293-0271801-62 
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2. Aansluitend op voorgaande vraag, gelieve Uw mening te laten 
kennen over onderstaande beweringen 
a. Indien er geen kontakt is tussen het metaal van deze tank en 
de grond {met andere woorden indien.er geen-per~oratie is van de 
wandbeschermende coating) dan kan er geen corrosie optreden in de 
buitenwand. 
b. Een aarding heeft geen enkele invloed bij de 'gewone'corrosie 
c. Een lekstroom zoekt de weg van de minste weerstand. Indien de 
installatie geaárd is, is het niet nodig de tank te aarden. 

3. U gelieve op te geven op welke wijze men bovenvermelde 
corrosievormen van elkaar kan onderscheiden. 
Zijn de door Vinçotte opgenomen karakteristieken relevant met 
betrekking tot het bepalen van de soort corrosie ? {o.m. de 
aanwezigheid van pittings, de afmetingen van de openingen en de 
diepte , verdeling van de kraters over het oppervlak, het al dan 
niet roestig zijn van het oppervlak, de fotos.) 

4. Kan er hier sprake zijn van galvanische corrosie zoals het 
verslag van Vinçotte opgeeft ? 

5. Is het juist dat de twee door het WTCB beschreven vormen van 
corrosie onder te brengen zijn in de groep van de "gewone" 
corrosie ? 

6. Was een meten van een lekstroom bij de eerste vaststellingen 
mogelijk ? Is er nu, dat de installatie is uitgebroken, nog een 
mogelijkheid om dit op te meten ? 

7. Is de besluitvorming van Vinçotte {punten 4 en 5, bijlage 59) 
als juist te weerhouden ? 

8. Is het mogelijk een schatting te maken van de periode dat de 
tank reeds lek is, wanneer de grootste opening 30 mm diameter 
heeft. 

Ik hoop U hiermede van dienst te zijn en groet U met de meeste 
hoogachting, 

Louis COOREMAN, ingenieur-architekt 
zaakvoerder 
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LABORATORIUM 

9710 GENT (Zwijnaarde), 
Grotesteenweg ·Noord 2 

12 j a,nvÇJ.;r_:i, 1989 

'''· (00') """ Po" V 
voor 

TECHNISCHE CHEMIE 

Directeur: Prof. Dr. ir. L. HOSTEN 
b.v.b.a. COOREMAN 

A. De Beulelaan 32 . ~ .. 

Uw kenm. : 9140 ZELE 
Ons kenm.:DG/ JD/01201/ d 

Geachte Heer, 

Betreft Deskundigenonderzoek stookolielek te Eisden. 

In aansluiting op Uw brief d.d. 06.01.89 met ref. 
BRHAM/88.01 kan op Uw vragen als volgt worden geantwoord. 

Vraag 1 : Naast de door U omschreven vormen van korrosie kan 
zich op ondergrondse strukturen ook korrosie door 
zwerfstromen voordoen, korrosie door elementvorming 
(galvanische korrosie), biologische korrosie, enz ... 
Korrosie door zwerfstromen wordt veroorzaakt door 
stromen die zich in de grond verplaatsen meestal tus
sen een pool van een gelijkstroombron (vb. trein- of 
tramverkeer) en de andere pool (aarding van de gelijk
stroombron). Daar stromen steeds de weg van kleinste 
weerstand kiezen zullen zij gemakkelijk via metalen 
geleiders (leidingen) getransporteerd worden. Waar de 
stroom de struktuur binnendringt wordt het metaal kat
hodisch beschermd. Waar de stroom de metaalstruktuur 
verlaat gaat deze laatste versneld in oplossing (en 
korradeert dus vlugger). 
Elementvorming (galvanische korrosie) kan ontstaan 
op vrij uitgestrekte strukturen die in grondsoorten va 
verschillende aard of struktuur gelegd worden. 
In dit geval wordt een deel van de leiding anode in 
het koppel, een ander deel kathode. Het metaal aan de 
anode gaat ingevolge deze koppeling versneld in op
lossing. 
Biologische korrosie kan ontstaan doordat er zich op 
de metaalstruktuur bakteriën ontwikkelen die in staat 
zijn bijvoorbeeld zwavelzuur of waterstofsulfide te 
vormen. Deze beide stoffen leiden uiteraard (door hun 
zuur karakter) tot een versnelde aantasting van het 
metaal. 



I Vraag 2a: 

BIJLAGE 90 
2. 8\ 

Korrosie kan zich inderdaad onder de gegeven omstandig;J 
heden (voornamelijk gegeven temperatuur) slechts voor
doen wanneer het metaal in kontakt komt met de grond, 
meer bepaald de vochtigheid (vloeistof) en een oxidans 
(gewoonlijk zuurstof). 
Indien er geen perforatie besta~t in de bekleding zal er 
zich inderdaad op korte termijn geen korrosie voordoen 
(op lange temrijn > 10 jaar zal de coating zelf door wat· 
geperforeerd worden en zal langzaam korrosie ontstaan). 

2b: Wanneer met ••gewone korros ie" wordt bedoeld, de aan
tasting van een metaal dat onder de grond wordt opge
slagen door de elementen in de grond zelf aanwezig, dan 
heeft een aarding inderdaad geen invloed. 
Met aarding wordt hier dan wel bedoeld een niet reaktievc 
metalen geleider en niet een kathodische beschermingsanoc 
zoals beschreven in NBN I 03-003 (punt 9). 

2c: De lekstroom zal inderdaad de weg van kleinste weerstand 
zoeken. 
Wij willen erop wijzen dat de "aarding" waarvan sprake 
is in de norm NBN I 03-003 niet is bestemd om de instal
latie te "aarden" maar om statische elektriciteit tussen 
de verschillende onderdelen van de installatie te ver
mijden. 
De "aarding" is dus een equipotentiaalgeleider. 
Het doel van deze aarding is dus niet om korrosie te 
vermijden. 

Vraag 3 Op deze vraag werd uitvoerig geantwoord in het bijge
voegde verslag. 

Vraag 4 De term "galvanische korrosie" wordt voorbehouden voor 
die gevallen van korrosie, waarbij twee sterk elektro
chemisch onderscheiden metalen, (zoals ijzer en zink 
of aluminium en koper) met elkaar elektrisch verbonden, 
in eenzelfde geleidend medium (vloeistof) worden onder
gedompeld. 
Het ga~t hierbij dus steeds om twee vèrschillende metalen 

Vraag 5 Wam1eer met "gewoue korrosie" de hierboven vermelde de
finitie wordt bedoeld, dan kunnen beide vormen inderdaad 
onder "gewone korrosie" worden geklasseerd. 

Vraag 6 Zoals in het verslag beschreven was het inderaad mogelijk 
om een eventuele lekstroom die via de tank naar de grond 
werd gedraineerd te meten. Dit is na het uitbreken van 
de installatie niet meer mogelijk, tenzij de diverse 
leidingen (aan- afvoer - retour) nog zouden aanwezig zijn 
Misschien kan dan nog (indien anders niets werd gewijzigd 
een aardingspin in de grond worden geplaatst, die op ge
lijke diepte als de tank in de grond wordt gebracht. Tus
sen de diverse leidingen en de aardingspin zou men dan 
eventuele lekstromen kunnen opmeten. Door het uitgraven 
van de tank kunnen er echter dusdanige wijzigingen in de 
ganse struktuur zijn opgetreden (ontstaan van kontakten 
metaal/grond) dat het huidig opmeten van lekstromen zeer 
dubieus wordt. 
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De besluitvorming lijkt ons niet eenduidig wat de 
zaak van de korrosie betreft. 

3 

oor:1) 
Noch het aantal, noch de vorm van de putten laten met 
absolute zekerheid toe, de opgegeven konklusies te trek
ken. 
De lekken ontstaan altijd eerst op de plaatsen waar de 
coating is beschadigd en dit zowel bij lekstroom als bij 
"gewone aantasting" door grond. 
Wij willen er ook op wijzen dat de NBN 03-001 inderdaad 
voorziet dat er een stalen plaat moet voorzien zijn op 
de mangatring maar dat het aanbrengen van een aarding 
evenmin als het aanbrengen van een kathodische beschermi1 
door deze norm wordt opgelegd. 

Op deze vraag kan op geen enkele wijze worden geantwoord 
omdat de oorzaak van de korrosie niet bekend is, ener
zijds, en omdat de korrosiesnelheid van staal in de gron· 
o.a. ook van de aard en de struktuur van de grond afhank· 
lijk is. 

Hopend U hiermede van dienst te zijn geweest, 

hoogachtend, 

-··--

.. 
Dr ~ ir.~.~efrancq, werkleider. 
_, . / J 
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architekten en ingenieursbureau louis cooreman bvb a 

a de beulelaan 32 9140 Zele tel 052 44 64 89 

fax:OS2 44 87 22 

Zele, 20 januari 1989 

Aan- Dhr. en- Mevr.,- HAMAEL 
Maastrichtersteenweg 3 

3680 MAASEIK 
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Betreft : Deskundigen onderzoek stookolielek te Eisden 
Rechtbank van Koophandel Tongeren 
AR.87/KH/16-AR.87/KH/21-AR.87/~H/27 
mijn ref: BlO:HAM/88.01 

TECHNISCHE NOTA MET BETREKKING TOT DE VASTGESTELDE KORROSIE EN 
OORZAKEN 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Basisidokumenten waar naar verwezen wordt: 

1. Eindverslag deskundigenonderzoek over hierbovenvermeld geding 
opgemaakt door deskundige Prof. Dr. W. DE BREUCK, met in 
bijzonderheid het verslag opgemaakt door Vinçotte op vraag van de 
deskundige met betrekking tot de ingegraven tank en 
toevoerleidingen. · 

2. Het verslag WTCB opgemaakt op vraag partij Hamael. 

3. De nota opgemaakt door Labo Techn Chemie RUG Dr ir J Fefrancq 
en de vragenlijst COOREMAN beantwoordt door hetzelfde Labo. Deze 
nota werd opgemaakt op vraag van, IR COOREMAN tussenkomend als 
technisch raadgever voor de partij Hamael. 

btw 429 696 142 rek.nr. 293-0271801-62 
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INLEIDING: 
Summ1er overzicht van verschillende korrosie-vormen die in deze 
omstandigheden kunnen voorkomen :(cfr. verslag Labo Techn Chemie 
RUG Dr ir J Fefrancq ) 

Soorten: 

1. (gewone) electra-chemische korrosie: 
(o.m. metaal in kontakt met vocht) 
veronderstelt aanraking van grond en metaal 

2. korrosie ten gevolge van lekstroom: 
ver:onderstelt: 
- aanwez-igheid van lekstroom (met de tank als "aarding" van 
het electrich net) én fout in coating én afwezigheid aarding 
van het electrisch net. 
- komt vooral voor bij gelijkstroominstallaties. 
Bij een gewone geaarde installatie met wisselstroom is de kans 
op lekstroom geringer. 

3 . korrosie ten gevolge van zwerfstroom: 
veronderstelt sterk emissiepunt van gelijkstroom in de buurt. 
Hiervoor bestaat een zeer kleine waarschijnli j kheid, gezien er 
geen sprake van is in het de s kun digenvers l ag. 

4. Macro-element-vorming: 
uit te sluiten enkel geldig voor grote strukturen. 

Basisopmerking met betrekking tot het begrip aarding. 
NBN I 03.003 "AARDING" 

verslag Labo Techn Chemie RUG Dr ir J Fefrancq : 
"wij willen erop wijzen dat de "aarding" waarvan sprake is in 
de norm NBN I 03-003 niet is bestemd om de installatie te 
"aarden" maar om statische electriciteit tussen de 
verschillende onderdelen van de installatie te vermijden. 
De "aarding" is dus een equipotentiaalgeleider. 
Het doel van deze aarding is dus niet om korrosie te 
vermijden." 

- Aanvulling door IR COOREMAN: 
De norm spreekt letterlijk over een "eventuele kathodische 
bescherming" zie bijlage 65 in deskund1genverslag. 

Dit moet geinterpreteerd worden als uit te voeren wanneer er 
lekstromen aanwezig zijn én het metaal van de ongrondse 
struktuur in kontakt met de grond. (bv. ten gevolge van in de 
buurt aanwezige emissiebronnen van gelijkstroom of dergelijke). 
In dit geval is de electrische installatie wisselstroom én is 
de electrische installatie geaard en is er normaliter bij de 
ingegraven konstruktie geen kont akt metaal/grond. 
Bovendien is dergelijke~reep enkel nuttig wanneer men deze 
kan mete n en regelmatig kontrole ren. 
Er is dus in deze situatie geen enkel element aanwezig om te 
besluiten dat deze kat hodi sche bescherming nodig is. 
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ANALYSE VAN HET PROBLEEM 

De deskundige stelt in zijn verslag dat de lekken veroorzaakt 
zijn door korrosie. IR COOREMAN neemt dit in de~e nota aan als 
feit. 

Hij meent echter dat een aantal essentiele vragen noch ZlJn 
gesteld, noch zijn beantwoord en dat de in het deskundigen
verslag ontwikkelde visie dient te worden weerlegd. 

===== =~===~== ============================================== 

Vraag 1: Met welke soort korrosie .hebben we hier te maken ? 
=== =======·======-==========-======:::::.== ::::::::: ======:::::=::: =:=::::::::::::=========== 

verslag VINCOTTE: 

geeft in hoofdzaak aantal, grootte en plaats van holtes aan en 
besluit hieruit (!?!) dat het om "galvanische korrosie" gaat? 

verslag WTCB: 

geeft twee vormen van electra - chemische korrosie aan die 
hier zouden kunnen opgetreden zijn. 

analyse door IR COOREMAN: 

1 het verslag Labo Techn Chemie RUG Dr ir J Fefrancq geeft aan 
op welke wijze men dient te werk te gaan wil men de soort 
korrosie bepalen 

2 Op basis van voorgaande(zie inleiding en verslag Labo Techn 
Chemie RUG Dr ir J Fefrancq ) kan er redelijkerwijze worden 
aangenomen dat er twee vormen van korrosie kunnen opgetreden 
zijn: 
1. electra - chemische korrosie 
2. lekstroom korrosie 

Opmerkin~: De in het verslag van Vinçotte vermelde "galvanische 
korrosie is hier uitgesloten gezien het een vorm van korrosie 
is die in deze situatie niet kan optreden.De hiervoor 
noodzakelijke elementen (twee metalen in een geleidend midden, 
cfr. galvanisatie of verzinking) zijn niet aanwezig. 
Deze vorm van korrosie als oorzaak aangeven slaat nergens op, 
en wordt trouwens op geen enkele wijze aangetoond. 
Met andere woorden is het verslag Vinçotte onjuist. 
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3 Onderzoek soort korrosie op basis van het deskundigenverslag 

In de door deskundige gemaakte vaststellingen vind ik volgende 
gegevens terug : 

bijlage 30: "4.1: de bodem van de tank .•. ernstige indeuking 
(beschadiging teerbekleding en daardoor ontstane 
korrosie). 

bijlage 59: "3.1 ... achterzijde is ... De teerbekleding is 
verdwenen ... tientallen pittings zichtbaar op en rond de 
indeuking. Deze hebben een diepte van 1 à 1,5 mm. Op 
verschillende plaatsen is de plaat volledig geperforeerd. De 
grootste gaten hebben een diameter van 10 mm ... 

De grootse heeft een diameter van 30 mm en bevindt zich in de 
lasnaad .•. 

ook op de niet ingedeukte delen in grote aantallen pittings 
vastgesteld. Hun diepte varieert van 0.5 tot 1,5 mm. Ze hebben 
telkens een kratervorm met brede basis en hun randen zijn niet 
geroest. 

Er wordt bovendien vastgesteld dat deze toekomstige lekplaatsen 
zich bevinden onder en in de buurt van plaatsen waar de 
bituumbekleding afdrukken vertoont van keien uit de aanvulgrond. 
Op deze plaatsen is de dikte van de bituumlaag onder invloed van 
de druk, verminderd tot 1/3 van de oorspronkelijke dikte." 

De radiografie 
"Teneinde een fysisch bewijs over te houden " 
IR COOREMAN: m.a.w. deze door 'Vinçotte opgemaakte fotos hebben 
geen ander nut. 
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4 ONDERZOEK soort korrosie basis van verslag Labo Techn Chemie 
RUG Dr ir J Fefrancq 

Uit dit verslag resumeert IR COOREMAN de fysische kenmerken die 
relevant zijn voor het bepalen van de soort korrosie : 

Is er lekstroom aanwezig ? Men kan dit weten door een 
eenvoudige meting. 
Dit is echter niet gebeurd(!) en kan niet meer op betrouwbare 
rnanier geschieden. 

- Is de electrische installatie geaard ? Dit is makkelijk na te 
gaan. Op dit ogenblik echter niek meer met zekerheid te 
achterhalen, het kan allemaal gew2jzigd zijn. 

- Welke vorm heeft de aangetaste plaats ? 
Vinçotte geeft kratervormige pittings aan en openingen met 
brede basis. 

- Welke is de koniciteit van de wanden van de openingen ? 
Dit is te weinig precies opgenomen. (cfr " .. met brede basis •. " 

- Welke is de oppervlaktestruktuur van de wanden van de gaten ? 
De gladheid van de aantastingsoppervlakte is niet opgenomen. 

- plaats van het lek: zie verslag Vinçotte. 

5. Beoordeling van de door Vinçotte opgenomen karakteristieken. 

De door Vinçotte gemaakte vaststellingen zoals zijn : 
localisatie van de putten, 
aantal, 
afmetingen, 
roestvorming, 
radiografies 
zijn niet relevant om het soort korrosie te bepalen. 

Hieruit besluiten over de soort korrosie wijst op 
bevooroordeeldheid of onkunde. 
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6. Ontbrekende gegevens om tot juiste bepaling over te gaan. 

Aanwezigheid lekstroom : 
Dit is op heden niet meer met zekerheid te meten. Dit verzuim 
dient als een grove fout te worden aanzien, vermits zij een 
bewijs inhield om de eventualiteit lekstroom met zekerheid als 
niet bestaande te beschouwen. 

De andere relevante kenmerken, zoals zijn koniciteit en gladheid, 
kunnen nog worden waargenomen. 
Ir. COOREMAN heeft dit laten nazien. 
Uit het mondeling verslag van de heer Fransen AJK (leverancier 
tank, op dit ogenblik is tank daar ondergebracht) zijn de 
openingen grote~ aan de buitenkanten dan aan de binnenkant én 
zijn de kraterwanden hobbelig en ruw. 

Het verslag van de deskundige stelt ondubbelzinnig vast dat de 
lekken gesitueerd zijn waar de tank mechanisch beschadigd is. 

7 . Bepaling van de soort korrosie. 

De hierboven aangehaalde morfologie van de gaten in de tank 
wijzen op electra-chemische korrosie. 

Opmerking: 
De "galvanische korrosie" waarvan sprake in verslag van Vinçotte 
kan op geen enkele wijze in verband worden gebracht met de 
hierboven beschreven verschijnselen. 
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================================================================== 
WELKE ZIJN DE OORZAKEN VAN DE VASTGESTELDE electra -chemische 
korrosie ? 
===================================~===========~================== 

De rechtstreekse aanleiding is het lek in de beschermende coating 
waardoor kontakt ontstaat tussen de vochtige grond (korrosief 
midden) en het korrosiegevoelige metaal. 

De analyse van het lek in de coating valt buiten het bestek van 
deze nota. 

Opmerking 1: de aarding heeft geen invloed bij deze vorm van 
korrosie. 

Opmerking 2: lekstroom korrosie : 
De eerste en essentiële voorwaarde om deze korrosie te 
krijgen is een LEK in de beschermende coating. 
Wanneer er dan bovenop een lekstroom aanwezig is (tweede 
voorwaarde)(dit is niet vanzelfsprekend) kan er schade 
ontstaan aan de tank, voor zover het kontakt tank/grond de 
weg van de kleinste weerstand is (derde voorwaarde). 
Het is namelijk zo dat wanneer men de installatie aard, dit 
hoeft niet noodzakelijk ook de tank zijn, deze aarding de 
minste weerstand heeft en de lekstroom via deze weg 
wegstroomt. 

Wanneer er kontakt is tussen metaal en grond is er altijd een 
electro chemische korrosie. Met andere woorden is deze 
laatste in dit geval altijd aanwezig. 
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========== ====================~============= 

3. Gegrondheid analyse en besluitvorming Vinçotte : 
============================================ 

In vorige punten is uitvoerig aangetoond hoe onvolledig de 
vaststellingen in dit verslag zijn opgenomen en hoe vooral de 
niet relevante aspekten zijn vermeld. 

Het verslag besluit dat deze korrosie galvanische korrosie is. 
In de gegeven omstandigheden kan deze vorm van korrosie hier 
echter niet zijn. 
Het verslag motiveert op geen enkele wijze waarom het over 
galvanische korrosie gaat, noch om welke reden de aarding als 
eerste oorzaak dient gezien. 

De rol van de beschadiging van de coating, die een essentiele 
voorwaarde is tot korrosievorming, wordt in de besluitvorming als 
bijkomstig afgewimpeld. 

Opmerking : Er is geen enkele verplichting tot aarding van een 
installatie zoals deze, tenzij er specifieke redenen zouden zijn. 
Deze zijn er echter niet. 
Met andere woorden meen ik het verslag Vinçotte in vraag te mogen 
stellen. En dient het met betrekking tot de bepaling van de soort 
korrosie en de oorzaak van deze korrosie als onkundig, 
bevooroordeeld en fout te worden bestempeld. 
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~============================================= 

Het voorgaande kan als volgt worden samengevat: 
============================================== 

1. Het mazoutverlies van de tank spruit voort uit lekken door 
korrosie veroorzaakt. 

2. De uiterlijke kenmerken tonen aan dat het gaat over een vorm 
van electro - chemische korrosie 

3. Aanwezigheid van lekstroom is niet aangetoond, onder meer 
omdat hiervoor noodzakelijke metingen niet zijn uitgevoerd. 
De bewijsmogelijkheid van afwezigheid lekstroom is door 
verzuim waarschijnlijk niet meer mogelijk. 
Er is geen aanwijzing die wijst op de aanwezigheid van 
lekstroomkorrosie, waardoor rederlijkerwijze deze vorm van 
korrosie niet wordt weerhouden. 

4. Een aarding heeft geen invloed op electro - chemische korrosie 

5. Het ontbreken van een doeltreffende coating en/of de 
beschadiging van de coating is de rechtstreekse aanleiding tot 
de vorming van de vastgestelde korrosie. 

6. De door Vinçotte opgegeven oorzaak "galvanische korrosie" is 
hier technisch onmogelijk. 

======================================================= 
besluitvorming met betrekking tot de rol van de aarding 
======================================================= 

Hieruit meen ik te mogen besluiten dat er geen verband kan worden 
gelegd tussen het niet aarden van de tank en de opgetreden 
electra-chemische korrosie. 

Ik meen dat de expert zich volledig baseert op een door dit 
verslag dubieus geworden rapport door Vinçotte. 

Om deze reden meen ik dat de konklusie van deskundige dient te 
worden herzien. 

Opgemaakt te Zel 
door endergeteken e Lo 
op verzoek van Dhr Ha 

1989, 
ir-architekt 
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Geachte Meester, 

BIJLAGE 91 

27 januari 1989. 

Meesters BEKKERS, BUDE, DRIESSEN, 
LENAERTS, S!v1EETS, WIRIX 

Onderwerp : Deskundlgenonderzoé betreffende een stookolielek 
te Eisden 
Zaken A? ... 8ï/K!1/l G-AR.S7/KH/21-.t'·.R.87 /?~.Jr/27 

In verbs.nd net hogcrvernelde zaken wens ik u mee te 
delen cie;t v:lj de perloèe van antwoord op het voorvcrskg thuns 
afsluiten. Naar a~mleld!ng van opmerkin:;en gefon::uleerd door 
de ps.rtljen hebben we av.n Prof. l T,;:~c gevn:lrigd ons bij te 
su>an voor advles (brie::f In bijlage-}. 

Het elndversl3e zal ln de loop van februari worden afge
werkt. 

Hoogachtend, 

Prof. Dr. W. DE BREUCK. 

Bijlage kopie brief Prof. r, HNNE 



MJ\1/GV /3813 

Geachte Collega, 

BIJLAGE 92 

30 maart 1989. 

Aan Prof. Ir. R. MINNE 
Laboratorium voor Aanwending van de 
Brandstoffen en Warmteoverdracht 

Ottergemsesteenweg 711 

9000 GENT 

Onderwerp : Zaak Elsden - stookolielek 

r.: ag Ik u er nogmaals ann herinneren ons uw beslulten betreffen
de hogervermeld onderwerp zo vlug mogelijk toe te sturen zodanig 
dat ik mijn eindverslag kan neerleggen. 

TAet collegiale groeten, 

Prof. Dr. \ \'. DE I3REUCK. 
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Gent, 18mei 1989. 
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AANWENDING DER BRANDSTOFFEN l
ç~;_·::; .,..,,,"~=N. -rö··-~.:fëT4n-o~-0-- 1

. 

. i~ ' .~:- ,/-,:.:DELING: I EN WARMTE-OVERDRACHT ..................... .. ... . I 

' • • :::.\10E:P.D · ·j 
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l 
Directeur : Prof. Dr. Ir. R. MINNE 

U/ref. : 

0/ref. : 

ERF189.253 
RMindwllv 

Geachte Collega, 

R.U.G.- L.T.G 
Geologisch Instituut S 8 

Krijgslaan, 281 

9000 GENT 

Attn. Prof. Dr. W. DE BREUCK 

Ik heb het dossier "Stookolielek Eisden" inzake Nationale 
Maatschappij der Waterleidingen I Tiesters Julien en Jean I 
Boutsen en Hamael I AJK Kaulille Belgium onderzocht en kan U 
meedelen wat volgt : 

1) Oe onderkant van de tank vertoont een belangrijke deuk van 
circa 14 cm. Oe tank werd dus niet in de put geplaatst, maar 
erin gegooid. Oe plaatser is m.i. in fout, zo iets kon niet 
gebeuren als men met een minimum aan zorg tewerk gaat. Ook de 
uitwendige bescherming van de tank was beschadigd, hetgeen op 
eenzelfde onoordeelkundige behandeling wijst. 

2) Oe plaatdikte bedraagt voor de romp 3,2 tot 3,4 mm en voor de 
bodems 4 mm. Oe Belgische norm terzake vraagt een plaatdikte 
van 5 mm voor het geval dat ons interesseert. Niettegenstaande 
de Belgische normen geen wetten zijn, leggen zij m.i. toch de 
regelen van de kunst vast. Oe vervaardiger van de tank is m.i. 
ook in gebreke gebleven t.o.v. de vastgestelde lasfouten. 

3) Dat de lekken zouden te wijten zijn aan uitsluitend 
galvanische corrosie, ingevolge de afwezigheid van een 
aarding, is voor mij niet zo evident. Iedere deskunsige heeft 
zo zijn stokpaardje en ik weet heel wat brandstoftanks sinds 
tientallen jaren gesplaatst-niet gegooid- liggen zonder 
aarding en zonder problemen. Deze oorzaak moet men m.i. wel 
relativeren, zonder te mogen ontkennen dat de aarding wel een 
bijkomend element is dat de levensduur van een ondergrondse 
brandstoftank kan in de hand werken. 

St.-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent - Tel. (091) 23 38 21- Uitbreiding: 2334 
Proefstation : Ottergemsesteenweg 711, 9000 Gent - Tel. (091) 22 25 50 • Telefax (091) 20 20 61 

. I. 
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LABORATORIUM VOOR 
AANWENDING DER BRANDSTOFFEN 

EN WARMTE-OVERDRACHT 

./. 

Voor wat de verdeling van het aandeel van de verschillende 
partijen in de veroorzaakte schade betreft, meen ik dat ze alle 
drie even nalatig zijn geweest : 

-de fabrikant heeft een te lichte tank gemaakt met lasfouten; 

- de plaatser heeft de tank in de bouwput gegooid zonder een 
zandbed of fundering te voorzien; 

-een aarding als beveiliging tegen mogelijke zwerfstromen en 
andere analoge corrosieverwekkende verschijnselen werd niet 
aangebracht. 

Naar mijn oordeel zou in deze omstandigheden elk van deze 
partijen 33,3 % van de schade moeten worden ten laste gelegd. 

Met collegiale groeten. 
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