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Programma 
•  12.30 u – 13.00 u :  inlooplunch 
•  13.00 u – 13.15 u :  COB highlights 
•  13.15 u – 13.30 u :  introductie WST door Ingo de Moor     
•  13.30 u – 14.30 u :  thema 1: renovatie WST door Weslie Saarloos 
•  14.30 u – 15.45 u :  thema 2 : A9/Gaasperdammertunnel door 
                   André van de Velden 

   korte pauze 

•  15.45 u – 16.45 u :  rondleiding met bezoek tweede bediening en  
        catacomben door Jan Verbrugge/Richard Witsel 

           Christian Braat/Weslie Saarloos 
•  16.45 u – 17.00 u :  einde ontvangst met hapje en drankje  

 



 



Het bedrijf 

N.V. Westerscheldetunnel 

• Opgericht in 1998  
• Provincie Zeeland is 100%  
      aandeelhouder 
• Unieke kennis en ervaring in Nederland 
• Beheerder van de Westerscheldetunnel & Sluiskiltunnel 
• Optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven 
• 30 jaar tolheffen o.b.v. Tunnelwet Westerschelde 



80 medewerkers (60 FTE) 



Organogram Aandeelhouder 
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Passages per jaar 
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Betaalwijzen 
Contant 
20,50% 

Debet 
1,80% 

t-tag 
62,30% 

Creditcard 
15,40% 



Herkomst t-tag passages 

• Zeeland totaal 77,8% 
• West-Brabant 5% 
• Overig NL 14,3% 
• België 2,9% 

18,5% 

16,7% 

1% 

0,6% 0,3% 

40,7% 



Tunnelfeiten 
Westerscheldetunnel 

• Langste verkeerstunnel van 
Nederland: 6,6 km 

• Diepste punt 60 meter onder 
N.A.P. 

• Maximumsnelheid: 100 km/uur 
• Gemiddeld 17.000 passages 

per dag 
• 98% beschikbaarheid 

 

Sluiskiltunnel 

• Verkeerstunnel met een lengte 
van 1,2 km 

• Diepste punt 34 meter onder 
N.A.P. 

• Maximumsnelheid: 100 km/uur 
• Meer dan 14.000 passages per 

dag 
• 98% beschikbaarheid 

 
 
 



Lengtedoorsnede Westerscheldetunnel 

 



Lengtedoorsnede Sluiskiltunnel 



 



De operator beheert: 

Westerscheldetunnel 

• 26 dwarsverbindingen 
• 270  hulpposten 
• 104  camera’s 
• 80  ventilatoren 
• 270  ‘Alarm stap uit’ borden 
• 1100  verlichtingspunten 
• 936 detectielussen in het asfalt 
• 390  luidsprekers  

Sluiskiltunnel 

• 4  dwarsverbindingen 
• 52  hulpposten 
• 35  camera’s 
• 24  ventilatoren 
• 52  ‘Alarm stap uit’ borden 
• 416  verlichtingspunten 
• 184 detectielussen in het asfalt 
• 104  luidsprekers  

 
 
 





Veiligheid staat altijd voorop 

• Klanten 
• Medewerkers 
• Hulpdiensten 

 



Tunnelveiligheid vastgelegd in: 

• Nederlandse en Europese wetgeving 
• Veiligheidsrichtlijnen 
• Afspraken met hulpverleningsinstanties en overheden 
• Interne procedures en werkwijzen 

 



Dat betekent in de praktijk: 

• Tunnelbuis dicht na hoogtemelding 
• Eén rijstrook afgesloten in de gehele tunnelbuis bij pechgeval 
• Tunnelbuis dicht bij bergen 
• Uitgesteld bergen van vrachtwagens in de spits 
• Geen tegenverkeer, tenzij… 



 



Incidenten 
Pechgeval 2x per week 

Ongeluk met materiële schade 2x per jaar 

Ongeluk met schade tunnel 1x per jaar 

 

Lekkage vloeistoffen 2x per jaar 

Voetgangers, fietsers 

en dieren in tunnel  

3x per jaar 

Te hoog voertuig 1x per week 



Veiligheidsinstructies in folder 



Instructies ook in de app en op website 



Communicatie bij incidenten 
• Website 
• Borden boven en langs het tracé 
• Omroepinstallatie in de tunnels 

 



Actuele beschikbaarheid via app 



Sluiskiltunnel ook in app 

• Extra tab in menu  
• Actuele status (open of dicht) 



Notificaties ontvangen? 

• Notificaties voor  beide tunnels 
• Oostbuis en Westbuis 

Westerscheldetunnel apart instelbaar 
• Gewenste tijden kiezen 
• Sluiskiltunnel beide richtingen 

 



Onderhoud 

• Iedere maand op dinsdag 
• Onderhoudsbuis wisselt 
• Werkzaamheden: schoonmaken,  
      vervangen, controleren etc. 



Nieuwe ontwikkelingen 

• Aandeelhouderstrategie 
• Renovatie tunneltechnische installaties 
• Opvolger t-tag 



Groep opsplitsen 

• Helft van de groep uitleg tweede bediening 

 

• Andere helft naar ‘catacomben’ 

 



Let op ! 

• Veiligheidshesje aan 
• Helm op in het kabelkanaal 



 



 



LET OP!! 

In de tunnel wordt gewerkt. Blijf bij uw groep en wees alert! 

 



Groep opsplitsen 

• Helft van de groep uitleg tweede bediening 

 

• Andere helft presentatie over veiligheid 

 



Stel gerust 

uw vragen! 



LET OP!! 

In de tunnel wordt gewerkt. Blijf bij uw groep en wees alert! 

 


