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Westerscheldetunnel 
stimuleert economie 
én verkeer
De Westerscheldetunnel is 

open. Op 14 maart opende ko

ningin Beatrix de nieuwe ver

binding tussen Zuid-Beveland 

en Zeeuws-Vlaanderen. 

Daarmee werd het laatste stukje 

vaste oeververbinding tussen de 

Zeeuwse eilanden een feit. De 

tunnel heeft een lengte van 6,6 

kilometer en is daarmee de 

langste verkeerstunnel van 

Nederland. Door de twee tun

nelbuizen zullen dagelijks zo’n 

12.000 voertuigen per richting 

passeren. De toltunnel is voor

zien van de nieuwste veilig

heidsmaatregelen en ook het 

boren van de tunnel gebeurde 

volgens de laatste inzichten. De 

gevolgen voor Zeeland en om

liggende gebieden zijn divers: 

veel economisch voordeel, maar 

ook meer verkeersproblemen.

H e n k  J o n k e r s
L y r i s  C o m m u n i c a t i e

“De eerste dagen zijn prima ver
lopen”, constateert ir. M. Buis te
vreden, algemeen directeur van de 
NV Westerscheldetunnel, drie 
dagen na de officiële opening. “We 
hadden natuurlijk goede hoop, maar 
het is altijd even spannend of alles 
werkt. De tolinning was bijvoor
beeld zo’n spannend punt, daar heb
ben we een heel systeem voor neer
gezet met onder andere een tolplein, 
betaalsystemen en abonnementen. 
Maar het loopt gelukkig goed, al 
doen zich hier nog wel wat kleine 
aanloopproblemen voor. Zo wor
den bepaalde creditcards nog niet 
goed gelezen. En ook voor de men
sen die er werken is het even wen
nen. De ‘tolgaarders’, ofwel de 
mensen die aan de poorten het geld 
moeten innen, doen het werk voor 
het eerst. Zij moeten alle handelin
gen nog even in de vingers krijgen.”

Die tolgaarders hadden het de eer
ste dagen wel meteen flink druk. 
Veel mensen uit de omgeving wil
den de veelbesproken tunnel wel 
eens van dichtbij bekijken en maak
ten een plezierritje door de tunnel. 
Op de eerste zondag werden al 
17.500 voertuigen in de tunnel ge
teld. Op gemiddelde dagen ver
wacht men rond de 12.000 voertui
gen.

Tol
Er is lang gesproken over de tolta
rieven voor de Westerschelde
tunnel. Op het tolplein voor de tun
nel gelden nu de volgende prijzen: 
personenauto’s 4 euro, auto’s met 
aanhanger of caravan 6 euro, kleine 
vrachtauto’s 15 euro en grote 
vrachtauto’s 20 euro. Regelmatige

gebruikers kunnen een abonnement 
aanvragen, tot nu toe heeft de NV 
Westerscheldetunnel daarvoor 
17.000 verzoeken ontvangen. 
Abonnementshouders krijgen een 
zogenaamde t-tag, een apparaatje 
dat achter de voorruit kan worden 
geplakt en dat automatisch wordt 
gescand bij binnenkomst op het tol
plein. Een t-tag geeft een korting 
van 25% op de normale prijzen en 
de tolinning wordt automatisch af
geschreven van een vooraf betaald 
tegoed.

Rond de tu n n e l 
Om de Westerscheldetunnel in te 
passen in het bestaande wegennet 
zijn aan de noord- en zuidkant 
nieuwe wegen aangelegd. Aan de 
noordkant, op Zuid-Beveland, is 
een weg van acht kilometer aange
legd die aansluit op het provinciale 
wegennet nabij het industriegebied 
Vlissingen Oost. Aan de zuidkant 
is ongeveer zes kilometer nieuwe 
weg aangelegd, met een aansluiting 
op de provinciale N61 in Zeeuws- 
Vlaanderen. Bijzonder is dat deze 
veertien kilometer nieuwe weg de 
status heeft van openbare weg, maar 
eigendom is van de NV Wester
scheldetunnel. Voor zaken ais on
derhoud, verlichting en gladheids- 
bestrijding moet het bedrijf zelf 
zorgen.

V o e tg a n g e rs  en fie tse rs  
De Westerscheldetunnel is een au- 
totunnel. Voetgangers kunnen ge
bruikmaken van een van de bus
diensten van Connexxion die door 
de tunnel rijden. Ook voor fietsers 
bestaat de mogelijkheid met de bus 
te reizen, alleen het aantal plekken
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in de bus om de fiets mee te nemen 
is nog zeer beperkt. De Fietsers
bond is ontevreden over de gevol
gen van de tunnel. Met name over 
het verdwijnen van het veer Krui- 
ningen-Perkpolder en het veel 
duurder geworden fiets- en voet- 
gangersveer Vlissingen-Breskens. 
Zij spreekt van een ‘historisch mo
ment met bijsmaak’. De Wester
scheldetunnel betekent volgens de 
Fietsersbond ‘het verlies van een 
aantal goede fietsverbindingen tus
sen België, Zeeuws-Vlaanderen en 
de rest van Nederland.’

D ruk
De 12.000 voertuigen die dagelijks 
gebruikmaken van de Wester
scheldetunnel leggen een flinke druk 
op de omliggende wegen, zowel 
aan de noord- ais aan de zuidkant 
van de tunnel. Vooraf werd al ge
vreesd dat de brug bij Sluiskil nabij 
Terneuzen over het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen een knelpunt 
zou worden. Vanaf de eerste dag 
dat de tunnel open was, stonden er 
inderdaad files voor deze brug die

door de drukke scheepvaart zo’n 
vijf uur per dag is geopend en daar
mee het wegverkeer blokkeert. Aan 
de noordkant van de tunnel, bij de 
aansluiting op het bestaande we
gennet vlak bij Borssele, ligt een 
ander mogelijk congestiepunt door 
de aanwezigheid van een verkeers- 
regelinstallatie. Daar hadden zich 
echter de eerste dagen nog geen 
files gevormd.

Voor beide knelpunten zijn overi
gens oplossingen in de maak. Voor 
de brug bij Terneuzen zijn die het 
meest concreet. Er liggen vergevor
derde plannen voor een tunnel onder 
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. 
Wanneer alle planologische proce
dures goed verlopen, kan daarover 
in 2005 een Tracébesluit worden 
genomen. Het bouwen van de tun
nel zal daarna nog zeker zo’n twee 
à driejaar in beslag nemen. Voor 
het knelpunt aan de noordkant lopen 
momenteel planstudies. De aanslui
ting in de buurt van Borssele kan 
mogelijk ongelijkvloers worden 
gemaakt. Ais deze plannen ook

voorzien in een aansluiting op de 
snelweg A58 iets verderop, dan 
lijkt de verkeersdoorstroming ten 
noorden van de tunnel in de toe
komst gewaarborgd.

Route
De tunnel heeft dus regionaal ge
zien flinke gevolgen voor de ver
keersstromen in de provincie. Het 
nationaal effect lijkt op voorhand 
niet al te groot. Buis: “Ais je  kijkt 
naar het verkeer dat vanuit bijvoor
beeld de Randstad naar België en 
Noord-Frankrijk rijdt, dan gaat dat 
nu via Breda de A16 op, of via de 
A4 die ook op termijn zal worden 
doorgetrokken ais snelweg naar het 
zuiden. Daardoor zie ik het voorlo
pig nog niet gebeuren dat de wegen 
over de Zeeuwse eilanden, met ais 
laatste stukje de Westerschelde
tunnel, echt ais een grote noord- 
zuidverbinding zullen fungeren.
Een mogelijke uitzondering daarop 
vormt het verkeer vanuit het Botlek- 
gebied bij Rotterdam. Daarvoor kan 
de rit door Zeeland een logische en 
korte route vormen.”
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Econom ie
De algemene opvatting in Zeeland 
is dat de tunnel een stimulans vormt 
voor de Zeeuwse economie. Buis: 
“De tunnel vormt de kortste verbin
ding tussen twee belangrijke indus
triegebieden, namelijk het gebied 
ten oosten van Vlissingen en het in
dustriegebied dat loopt vanaf Ter
neuzen langs het kanaal naar het 
zuiden tot over de Belgische grens. 
Je ziet ook dat ondernemers de meer
waarde van de tunnel inzien. Grote 
industriële bedrijven uit België bij
voorbeeld openen nieuwe vestigin
gen in Vlissingen, mede vanwege 
de snelle verbinding.”

Hoewel de meeste Zeeuwse onder
nemers het ‘tunneleffect’ gunstig 
inschatten, zijn er toch ook aarze
lende reacties. In de bouw is een op 
de drie bedrijven beducht voor con
currentie, vooral vanuit België. De 
Zeeuws-Vlaamse aannemers ver
wachten dat zij nu ook aan de over
kant omzet kunnen genereren, ter
wijl hun Walcherense collega’ s 
juist omzetverlies vrezen. 
Makelaars zijn positief omdat ze 
meer verhuisbewegingen verwach
ten, maar waarschuwen wel dat 
Zeeuws Vlaamse bedrijven zich 
makkelijker aan de overkant zullen 
vestigen.

De Kamer van Koophandel hield 
een enqüete onder 3700 Zeeuwse 
bedrijven over het tunneleffect. 
Daaruit bleek dat één op de vijf on
dernemers denkt dat de tunnel het 
bedrijf meer omzet en winst zal 
brengen. Maar tien procent denkt 
juist dat het minder goed zal gaan. 
Opvallend is dat het bedrijfsleven 
in Midden-Zeeland, bijvoorbeeld op 
Schouwen-Duiveland, zeer positief 
is, veel meer dan op Walcheren. De 
reacties in Zeeuws-Vlaanderen 
lopen sterk uiteen. Berekeningen 
geven aan dat de economische ge
volgen voor de regio West-Zeeuws- 
Vlaanderen het minst gunstig zul
len zijn, vanwege de grote afstand 
tot de tunnel verbinding.

Zand en klei
De 6,6 kilometer lange Wester
scheldetunnel is een geboorde tun

nel. In Nederland wordt dat nog al
tijd ais bijzonder beschouwd, van
wege de slappe ondergrond van 
onze bodem. Maar onder de Wester- 
schelde is die bodem eigenlijk niet 
zo slap. Want na de bovenste zand
laag is het grootste gedeelte van de 
tunnel geboord door de stevige, zo
genaamde ‘Boomse klei’. Die klei
laag kan de ene keer vettig en nat 
zijn, maar de andere keer hard en 
uitgedroogd, het blijft echter een 
stevige ondergrond. Op het diepste 
punt van de tunnel, zo’n zestig 
meter onder NAP, moest echter 
wel onder een druk van rond de 
zeven atmosfeer worden geboord. 
Een lastige klus, die in de zomer 
van 2000 voor grote problemen 
zorgde door vervorming van het 
boorschild. Enkele maanden ver
traging van de bouwplanning was 
toen het gevolg.

B oor techn iek
Speciaal voor deze tunnel zijn in 
Duitsland twee enorme tunnel- 
boormachines gebouwd. De voor
kant daarvan bestaat uit een stalen 
cilinder van acht meter lengte een 
een diameter van 11,3 meter. Met 
een snijrad van zes armen groef de 
machine de grond ervoor laag voor 
laag af volgens de zogenaamde 
‘hydroschildmethode’. Daarbij 
werd de ruimte tussen en achter de 
snij armen gevuld met water en 
bentonietmengsel om zo te voor
komen dat vanwege de grote druk 
de grond en het water aan de voor
kant de boormachine zouden bin-

<

 ̂ V e i l i g h e id
Bij de bouw van de Westerscheldetunnel is veel aandacht uitge- 

* gaan naar de veiligheid. Zo zorgen veertig camera's per tunnel-

\ buis voor 24 uur per dag bewaking van het gehele traject,

z Wanneer een auto langzamer rijdt dan achttien kilometer per uur,

“ zoomen de camera's daar automatisch op in. Ais een auto pech

^ krijgt en tot stilstand komt, kan vanuit de controlekamer direct de

i6 rijstrook worden afgekruist. De tunnel kent, net ais de meeste tun

nels in Nederland, geen echte vluchtstroken maar slechts een 

strook asfalt van zeventig centimeter aan beide kanten. Deze is 

met name bedoeld om de automobilist het gevoel te geven dat hij 

niet vlak langs de tunnelwanden rijdt.

Om de vijftig meter bevinden zich hulpposten, met onder meer 

een communicatiepunt met de controlekamer en een mobiele 

brandblusser. Om de 250 meter hebben de beide tunnelbuizen 

dwarsverbindingen die bij ernstige calamiteiten worden geopend 

en kunnen worden gebruikt ais vluchtroute. Bij een ernstig voor

val treedt overigens binnen een halve minuut een breed scenario 

aan maatregelen in werking. De verlichting wordt sterker, de ven

tilatie gaat aan en blaast bij brand de rook in de rijrichting de tun

nel uit. Hulpdiensten worden met een druk op de knop in de con

trolekamer ingeschakeld en het verkeer wordt stilgezet bij de in

gang van de tunnel of op de rechterrijstrook gedirigeerd.
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nenstromen. Bentoniet bestaat uit 
kleideeltjes die opzwellen ais ze 
water opnemen. Dan wordt het een 
soort gelei en werkt het zo ais een 
waterdichte en afpleisterende laag. 
Een drukwand sloot het borende, 
voorste gedeelte van de boorin
stallatie af van het gedeelte waar 
de tunnel werd gebouwd. In het 
achterste deel heerste de normale 
druk van de buitenlucht. Het boor- 
schild en het bouwgedeelte vorm
den samen een ‘kruipende fabriek’ 
van 195 meter lengte.

Bij het bouwen van de dwarsver
bindingen die om de 250 meter 
tussen de tunnelbuizen zijn aange
bracht, is gebruikgemaakt van 
vriestechnieken. Door lansen met 
vloeibare stikstof in de grond te 
brengen, bevriezen de grond en 
het grondwater eromheen en vor
men deze zo een schild voor het 
gedeelte waar wordt gegraven.

Toekom s t
De bouw van de tunnel heeft onge
veer zeven jaar geduurd en in totaal 
750 miljoen euro gekost. De tolin
ning, die voor een periode van dertig 
jaar is afgesproken, moet dat bedrag 
terugverdienen. De tunnel biedt 
werk aan ongeveer zestig mensen. 
Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de 
‘tolgaarders’ bij de ingangen, de 
operators op het tolplein die toezien 
op de veiligheid en de tolinning, 
maar ook om de administratie van 
het gehele tolsysteem op het kantoor 
van de NV Westerscheldetunnel in 
Goes. De projectorganisatie wordt 
over enkele jaren alweer betrokken 
bij de bouw van het volgende pro
ject. Want ook in de realisatie van de 
‘kanaalkruising Gent-Temeuzen’ 
zoals het project is gaan heten, die 
het knelpunt bij Sluiskil moet oplos
sen door vermoedelijk de bouw van 
een tunnel, zullen de mensen en de 
kennis van de Westerscheldetunnel 
een belangrijke rol spelen. •

Enkele f e i t e n  o v e r  de  
W e s t e r s c h e l d e t u n n e l

• Het diepste punt van de tunnel ligt 

op 60 meter beneden NAP. Het hel- 

lingspercentage is maximaal 4,5%.

• De twee tunnelbuizen zijn in 2,5 jaar 

geboord met een gemiddelde snel

heid van 12 meter per dag.

• Elke buis bestaat uit twee rijstroken 

van 3,5 meter. De 'pechstrook' aan 

beide kanten is 70 centimeter breed.

• De bouw van de tunnel en toelei

dende wegen heeft ruim 850 miljoen 

euro gekost.
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