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Ruim 60 jaar nadat de eerste ideeën voor een vaste oeververbinding onder de Wester-

scheide werden gelanceerd, is op 28 juni 1996 voordeze verbinding de overeenkomst tus-

sen opdrachtgever en aannemer getekend.

Voor elke rijrichting zal een 6600 m lange tunnelbuis worden geboord met een inwendige

diameter van ruim 10 m. De tussenruimte tussen de beide buizen zal ongeveer 12 m be-

dragen. In dit artikel een eerste bericht.

WESTERSCHELDETUNNEL
De verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen
en Midden-Zeeland wordt gevormd door de
veerdiensten Vlissingen-Breskens en Krui-
rungen-Perkpolder. Om diverse redenen
wordt deze verbinding als een 'bottleneck' in
de noord-zuidverbindingen in Zeeland erva-
ren. Dit geldt temeer nu deze verbindingen,
door de uitvoering van de Deltawerken, in
het overige deel van Zeeland sterk zijn ver-
beterd.

De eerste ideeën over een vaste oeverver-
binding onder de Westerschelde, een tunnel
dus, stammen al uit de jaren dertig.
In de jaren zeventig wordt uit een tiental lo-
caties, van Bath tot Vlissingen, de keuze ge-
maakt voor het tracé van een vaste oever-
verbinding bij Kruiningen-Perkpolder, het-
geen in 1977 wordt vastgesteld.
De privaat te financieren verbinding bestaat
dan uit een afgezonken tunnel onder de
noordelijke hoofdvaargeul. het Zuldergat.
een kunstmatig eiland op de Platen van Os-
senisse en een hangbrug over de zuidelijke
nevenvaargeul. de Schaar van Ossenisse.
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CD Onderzochte tracés

Ondanks de vergevorderde plannen gaat de
uitvoering uiteindelijk niet door omdat het
kabinet in 1983 de noodzakelijke bijdrage
van de rijksoverheid te hoog vindt.

In 1986 wordt een nieuwe start gemaakt
naar de haalbaarheid van een vaste oever-
verbinding. De belangrijkste impulsen hier-
voor zijn nieuwe gezichtspunten ten aanzien
van private financiering en ruimtelijke orde-
ning, waardoor een meer centrale ligging
van de oeververbinding mogelijk wordt,
waarbij ook dan beide veerdiensten kunnen
worden opgeheven.
Na bestudering van diverse tracés, waarin
opgenomen geboorde of afgezonken tun-
nels, diverse typen bruggen of combinaties
hiervan, worden uiteindelijk de in figuur 1
weergegeven tracés ten westen en ten oos-
ten van Terneuzen en het oorspronkelijke
tracé Kruiningen-Perkpolder (tracé 1) met
elkaar vergeleken in een MER-tracénota.

Op basis van deze MER-tracénota valt uit-
eindelijk de keuze op het tracé dat even ten
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westen van Terneuzen aanlandt op Zeeuws-
Vlaanderen en even ten westen van Elle-
woutsdijk op Zuid-Beveland. Dit tracé is in
1991 vastgesteld.

Het oorspronkelijk ontwerp bestond uit een
afgezonken tunnel onder de zuidelijke
hoofdvaargeul. de Pas van Terneuzen, een
damvak op het droogvallend gedeelte van
de Westerschelde, de Middelplaat, en een
hangbrug over de noordelijke nevenvaar-
geul, de Everingen.
In een later stadium is op grond van de te ver-
wachten economische haalbaarheid, als-
mede van een betere inpassing in de omge-
ving en minder hinder voor de scheepvaart,
ook een ontwerp gemaakt van een volledig
geboorde tunnel.
Aan de hand van de hieruit ontwikkelde
randvoorwaarden zijn door twee geselec-
teerde aannemerscombinaties aanbiedin-
gen gedaan.

Beide aanbiedingen betroffen een geboorde
tunnel. Na beoordeling op technische en fi-
nanciële aspecten is met de Kombinatie
Middelplaat Westerschelde vof (KMW), die
het meest aannemelijke bod uitbracht, een
vervolgtraject ingegaan.
De aanbieding van KMW bleek als toltunnel
financieel niet haalbaar, waarna in overleg
met de toenmalige opdrachtgever, de pro-
vincie Zeeland, gezocht is naar afslankings-
mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in een
kleinere boordiameter en wat geringere be-
sparingen bij de tunnelinstallaties en de hit-
tewerende bekleding.
Deze aanbieding bleek wel rendabel, echter
de door de private financiers gestelde finan-
ciële eisen ten aanzien van mogelijke risi-
co's, heeft het Rijkdoen besluiten, door mid-
del van een op te richten NV Exploitatie-
maatschappij, de opdrachtgeversrol van de
provincie overte nemen en in principe zelf in
de financiering van de nu geheten Wester-
scheidetunnel te voorzien.

Inmiddels is op 28 juni 1996 de overeen-
komst tussen de NV Westerscheldetunnel
en de aannemerscombinatie KMW gete-
kend. Deze overeenkomst houdt in, dat
KMWde tunnel met bijkomende werken ont-
werpt, bouwt en voor een periode van 10jaar
onderhoudt.

Namens de NV zal de Bouwdienst Rijkswa-
terstaat optreden als directie UAVopdit con-
tract en als zodanig het ontwerp- en bouw-
proces begeleiden.
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o Situatie

Tracé

DeWesterscheldetunnel sluit op de zuidoe-
ver aan op de N 61, de oost-westverbinding
in Zeeuws-Vlaanderen (fig. 2). Het tracé
loopt ten westen van het kanaal Gent-Ter-
neuzen naar het noorden.
De plaats van de aanlanding van de tunnel
wordt hier aan de westzijde bepaald door de
begrenzing van het industrieterrein van Dow
Benelux en aan de oostzijde door de voorha-
ven van het sluizencomplex van Terneuzen,
inclusief een mogelijke uitbreiding.
Vanhieruit kruistdetunnel pal noord deWes-
terschelde en landt op Zuid-Beveland even
ten westen van Ellewoutsdijk aan.
Het tracé loopt op Zuid-Beveland in noord-
westelijke richtingen sluitter plaatse van het
Sloegebied aan op de N 254, richting Mid-
delburg en Goes. Het tracé is hier bepaald
door een buitendijks slikkengebied, de
Staartsche Nol, en de Karrenvelden achter
de zeedijk aan de ene zijde en de cultuurhis-
torisch belangrijke oude polders van de Zak
van Zuid-Beveland aan de andere zijde.
Hieruit blijkt dat gezien de begrenzingen er
weinig vrijheid was in het bepalen van het
tracé. Tevensgeven de aansluitingen van de
Westerscheldetunnel duidelijk het (inter)re-
gionale karakter van de verbinding weer.

Bodemgesteldheid

De bodemgesteldheid in het hierboven be-
schreven tracé wordtter plaatse van deWes-
terschelde voornamelijk gekenmerkt door
de aanwezigheid van een laag overgeconso-

-- ----j-

I

I

N 61

lideerde zeer vaste klei, de zogeheten
Boomse klei. De onderkant van de Boomse
klei verloopt van zuid naar noord van circa
NAP- 40 m tot NAP- 75 m (fig. 3).

De bovenkant vertoont hetzelfde beeld,
maar het verloop is wat grilliger. Op de
Zeeuws-Vlaamse oever ligt de bovenkant op
circa NAP- 23 m. Terplaatse van de Pas van
Terneuzen zijn erosiegeulen aanwezig tot
een diepte van circa NAP- 38 m, op de Mid-
delplaat ligt de bovenkant op circa NAP- 20
men daaltter plaatse van de Everingenweer
sterk door de aanwezigheid van erosiegeu-
len tot circa NAP-40 à 45 m, verlopend naar
de Zuid-Bevelandse oever tot circa NAP- 60
m.
De laagdikte varieert derhalve van circa 8 m
onder de Pas van Terneuzen tot circa 38 m
onder de Middelplaat.
De Boomse klei is globaal in twee lagen te
verdelen. De bovenste laag is zwak siltig,
waarbij het kleigehalte 50 à 60% bedraagt.
De onderste laag bevat zeer dunne laagjes
matig tot sterk siltig en plaatselijk sterk silti-
ge tot kleiïge zand laagjes, waarbij het kleige-
halte verloopt tot 20%.
Door de opgetreden erosie ontbreekt de bo-
venste laag op sommige plaatsen.
De Boomse klei is zeer ondoorlatend, de k-
waarde bedraagt voor de bovenste laag cir-
ca 0,01 à 0,23 x 109 en voor de onderste
laag circa 0,15 à 3,1 x 109.
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Boven de Boomse klei zijn, van onder naar
boven, de volgende lagen aanwezig:
• op Zeeuws-Vlaanderen matig vast zand
met enkele kleilenzen en hierboven tot
maaiveld op circa NAP+ 1,50 m een laag
slappe klei, afgewisseld met zandlagen;

• ter plaatse van de Pas van Terneuzen ont-
breken de lagen boven de Boomse klei na-
genoeg;

• op de Middelplaat tot maaiveld op circa
NAP+ 1 m eveneens matig vast zand;

• ter plaatse van de Everingen tot circa NAP-
25 m zeer vast glauconiethoudend zand.
Dit zand wijkt enigszins af van de normale
kwartsiethoudende zanden. De sondeer-
waarden zijn zeer hoog, circa 30 à 50 MPa
en overschrijden op enkele plaatsen de
waarde van 80 MPa. Het glauconietgehal-
te (micamineraal) bedraagt circa 30%, ter-
wijl ook enige cementatie voorkomt, waar-
door waarschijnlijk de extreem hoge son-
deerwaarden worden veroorzaakt.
Hierboven komt een laag matig vast zand
voor. Deze bevat een geringe hoeveelheid
glauconiet, circa 12%,wat afkomstig is van
geërodeerd materiaal van de onderliggen-
de laag. Aan de zuidoever van de Everin-
gen is deze laag aanwezig tot aan de bo-
dem op NAPtot NAP- 24 m. Aan de noord-
oever is deze laag afgedekt door een laag
los gepakt zand, afgewisseld met matig
vaste klei en een laag slappe klei. Deze la-
gen hebben een zeer lage conuswaarde,
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circa 5 MPaen zijn zettingsvloeiïngsgevoe-
lig;

• op Zuid-Beveland tot NAP- 20 m eveneens
zeer vast glauconiethoudend zand. Daar-
boven tot maaiveld op circa NAP- 0,50 m
afwisselend lagen matig vast zand en
slappe klei.

Onder de Boomse klei komen over het gehe-
le tracé de zogeheten zanden van Berg voor:
een grof, licht-glauconiethoudend (circa
6%) zand. Doordat aan de westzijde van het
tracé, ter plaatse van Terneuzen, de Boomse
klei niet aanwezig is, staan deze zanden in
verbinding met de bovenliggende zanden en
heerst hierin eveneens de hydrostatische
waterdruk van de Westerschelde.
Dedoorlatendheid van de aangetroffen zan-
den, inclusief die van de glauconiethouden-
de zanden, bedraagt circa 0,7 à 2,2 X 104.

Grondonderzoek

Doordat de boortunnel in een relatief laat
stadium van het ontwerpproces in beeld
kwam, heeft dit invloed gehad op de wijze
waarop het grondonderzoek is uitgevoerd.
In eerste instantie zijn vier diepe boringen
uitgevoerd tot circa 70 tot 100 m diepte, met
inbegrip van geofysische boorgatmetingen.
De locatie van deze boringen is op beide
oevers en aan de noord- en zuidzijde van de
Middelplaat.
Hiernaast is zowel in de Pas van Terneuzen
en de Everingen als op de Middelplaat seis-

misch reflectieonderzoek uitgevoerd, met
name om inzicht te krijgen in het verloop van
de Boomse klei.
Aan de hand van deze gegevens, onder-
steund door de ondiepe boringen en sonde-
ringen uitgevoerd voor het brug-tunnelont-
werp, is een voorlopig geologisch profiel
aangegeven.

Boorgedeelte

Het boorgedeelte van de tunnel bestaat uit
twee parallel lopende buizen met een boor-
diametervan 11,24 m. De inwendige diame-
tervan de buis bedraagt 10,10 m (fig. 4). De
tunnelbuis is opgebouwd uit zeven segmen-
ten en een sluitsteen, wanddikte 0,42 m.
Eén tunnelring heeft een lengte van 2 m. De
voegen worden voorzien van neopreenpro-
fielen. De ruimte tussen de boormantel en
de tunnelring, de zogenaamde staartspleet,
bedraagt 0,15 m en wordt opgevuld met
grout,

In de eerste aanbieding van de geselecteer-
de aannemers moest een opgave worden
gedaan van het benodigde aanvullende
grondonderzoek, waarmee het ontwerp-,
bouw- en boorrisico door de aannemer kon
worden overgenomen. Dit heeft geleid tot
een uitgebreid grondonderzoek van circa 40
diepe boringen en circa 39 (spoel)boringen
in het boortunnelgedeelte. Tevens hebben
een aantal in-situ proeven en een uitgebreid
laboratoriumonderzoek plaatsgehad.
De belangrijkste afwijkingen die uit dit on-
derzoek naar voren kwamen zijn:
• de aanwezigheid van erosiegeulen in de
Boomse klei aan de zuidzijde van de
Everingen. Deze zijn bij het seismisch on-
derzoek waarschijnlijk niet opgemerkt
door de afwijkende reflectie van het glau-
coniethoudend zand;

• de omvang van de los gepakte zettings-
vloeiïngsgevoelige zanden aan de noord-
zijde van de Everingen.

Deafstand tussen de buizen bedraagt 12 m,
ongeveer eenmaal de boordiameter, waar-
door geen onderlinge beïnvloeding zal op-

treden. Om de breedte van de toeritten te
beperken, wordt de afstand aan de uitein-
den verminderd tot circa 7 m.

Het verticale alignement van de boortunnel
wordt bepaald door:
• de maximaal toegestane helling van 4,5%,
met bijbehorende boven- en onderstralen
van 10000 m, respectievelijk 2500 m;

• de minimaal benodigde helling in verband
met de afwatering van bijvoorbeeld lekwa-
ter, circa 0,15%;

• de minimaal benodigde gronddekking;
• de geologische gesteldheid.

Voor de benodigde veiligheid tegen opdrij-
ven en opbarsten van de tunnel, waarbij het
opbarsten maatgevend bleek, is een mini-
male dekking nodig van 10,5 m. Hierop is in
verband met de onzekere ligging van de ri-
vierbodem een extra marge genomen van
1,5 m, waardoor de minimaal aangehouden
gronddekking op de minimale omhullende
bodemlijn over de periode 1955-1990 12 m
bedraagt.

Indien het boorfront, bijvoorbeeld voor on-
derhoud, onder luchtdruk moet worden be-
treden kan, afhankelijk van de situatie, meer
gronddekking nodig zijn. Uit economische
overwegingen - een diepere tunnel betekent
ook een langere tunnel - wordt bij het bepa-
len van de diepteligging hiermee geen reke-
ning gehouden, maar wordt vóór de uitvoe-
ring bepaald welke aanvullende maatrege-
len nodig zijn als een dergelijke situatie zich
voordoet.

Bovengenoemde uitgangspunten en de
aanwezige geologische gesteldheid hebben
geleid tot het volgende verticale alignement
van zuid naar noord (fig. 5): ~ 8) Dwarsdoorsnede geboord gedeelte
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® Lengteprofiel tunnel

• vanaf het hoogste punt op Zeeuws-Vlaan-
deren, de kanteldijk rond de tunneltoerit
op circa NAP+ 6,5 m, daalt de tunnel on-
der de maximale helling van 4,5% naar het
diepste punt, gelegen aan de zuidkant van
de Pas van Terneuzen. Met de minimaal
vereiste dekking ligt het wegdek op circa
NAP - 56,75 m, een hoogteverschil van
ruim 63 m. De gehele tunneldoorsnede,
met de onderkant op circa NAP- 60,5 m, is
hier gelegen in de zanden van Berg, waar-
door de maximale waterdruk hier circa 6,5
bar bedraagt;

• onder de Pas van Terneuzen verloopt het
alignement, met inachtneming van de mi-
nimale helling, nagenoeg horizontaal om
aan de zuidzijde van de Middelplaat, even-
wijdig aan de bodernljn, onder een helling
van circa 3,5% te stilgen tot circa NAP -
38,75 m, bovenkant wegdek, waarbil de
tunneldoorsnede ongeveer in het midden
van de laag Boomse klei ligt;

• onder de Middelplaat daalt het alignement
min of meer volgens het verloop van de bo-

® Lengteprofiel toerit zuid
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venkant van de Boomse klei, onder een
helling van circa 0,33% naar het noorden.
HierbUis er duidelijk niet voor gekozen de
Boomse klei zover mogelUk te volgen en
daarna met de maximale helling de boven-
liggende zandgronden te doorkruisen.
Hierdoor zou ter plaatse van de Everingen
de maximale diepteligging aanzienlijk toe-
nemen. Door de hogere ligging kruist de
tunneldoorsnede aan de noordzijde van
de Everingen nu wel over een grote lengte
de grenslaag tussen de Boomse klei en de
bovenliggende zanden;

• onder de zuidzijde van de Everingen wordt
de ligging van het alignement bepaald
door het aanwezige los gepakte, zettings-
vloeiingsgevoelige zand. Hierb] is een
dekking van minimaal 4 maangehouden
ten opzichte van de diepte waarboven de
conuswaarde kleiner dan 10 MPa is. Te-
vens wordt hiermee de op de vooroever
van Zuid-Beveland aangetroffen puinbe-
storting gemeden.
Dit resulteert vanaf het diepste punt onder

de Everingen, met het wegdek op circa
NAP- 47,50 m en onderkant tunnel op cir-
ca NAP- 51,25 m, in een helling van circa
1%, overgaand in de maximale helling van
4,5% tot het hoogste punt op Zuid-Beve-
land, eveneens de kanteldjk rond de tun-
neltoerit, op circa NAP+ 6,5 m.

Door toepassing van een permanente
grondaanvulling op het maaiveld boven de
tunnel, is de beëindiging van het boorge-
deelte op beide oevers zo hoog mogelijk ge-
legen.
De totale lengte van het boorgedeelte be-
draagt circa 6600 m.

Detunnel wordt uitgevoerd als autosnelweg:
in elke tunnelbuis een rijbaan, bestaande uit
twee rijstroken breed 3,50 m, met aan
weerszijden redresseerstroken en betonnen
geleideprofielen. De toeleidende wegen
worden voor het grootste gedeelte als enkel-
baans autoweg uitgevoerd. Bij het ontwerp
wordt echter wel rekening gehouden met de
toekomstige uitbouw tot autosnelweg.
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In de kiel van de tunnel wordt een drainage-
buis o 0,30 m, omhuld metfiltergrind en folie
aangebracht. Het resterende gedeelte tot
de wegfundering en asfaltconstructie wordt
aangevuld met hydraulisch gebonden zand.
In deze aanvulling zijn tevens een doorgaan-
de kabelkoker, electrokelders ten behoeve
van de energieverdeling en pompkelders
voorzien.
De brandbeveiliging op de tunnelring boven
de geleideprofielen bestaat uit een hittewe-
rende bekleding. Tevens wordt elke 475 m
een vluchtweg aangebracht. Deze bestaat
uit een dwarsverbinding tussen beide tun-
nelbuizen met een minimaal profiel van
1,50 x 2,10 m2.

Hiervoor wordt vanuit een tunnelbuis een 0-
vormig vrieslichaam opgebouwd. Na ontgra-
ving wordt hierbinnen een laag spuitbeton,
dik 0,30 m en een ter plaatse gestorte gewa-
pend betonwand, dik 0,40 m aangebracht.
Om eventuele zettingen tussen de beide
tunnelbuizen op te kunnen vangen, wordt
aan beide zijden van de dwarsverbinding
een dilatatievoeg gemaakt. Gezien de hoge
waterdrukken wordt de waterdichting hier
verzorgd door een omegaprofiel.

Toerit zuid

Voor de constructie van toerit zuid wordt ge-
bruik gemaakt van de aanwezigheid van de
Boomse klei op circa NAP- 23 m (fig. 6).
Vanaf het maaiveld worden cement-bento-
nietwanden, voorzien van lichte damwand-
profielen, tot circa 1 m in de Boomse klei
aangebracht.
Het kopscherm wordt dubbel uitgevoerd:
een buitenste cirkelvormig scherm zonder
damwanden, omdat hier later doorheen ge-
boord moet worden, en daarbinnen een
recht scherm, dat wel is voorzien van dam-
wand.

([) Lengteprofiel toerit noord

Het buitenste is een tijdelijk scherm ten be-
hoeve van de bouwfase, het binnenste het
definitieve scherm in de eindfase.
Rondom deze schermen worden kanteldij-
ken tot NAP+ 6,50 m aangelegd, waardoor
bij een calamiteit in de tunnel het achterland
niet kan vollopen.

Binnen deze waterdichte afscherming, met
een maximale afmeting van circa 375 x 160
m2, kan nu het grondwater worden afgema-
len tot onder het diepste aanlegniveau van
de toerit op circa NAP - 18 m, waarna een
open bouwput kan worden gegraven.
Binnen deze polderconstructie bestaat de
toerit uit een gesloten overgangsgedeelte.
lang 50 m,waarna een open bakconstructie
volgt van 88 m. De rest van de toerit wordt
uitgevoerd als een weg in ingraving metgroe-
ne taluds.
De betonconstructies worden hier op staal
gefundeerd.
Het gesloten overgangsgedeelte wordt tij-
dens de bouwfase gebruikt als startschacht
voor de tunnelboormachines en wordt hier-
voor voorzien van dichtblok. brilwand en af-
zetconstructie. Tevens vindt aan- en afvoer
van onder meer tunnelsegmenten en ont-
graven grond via dit deel plaats. Hiervoor zijn
gedeelten van het dak en de middenwand
weggelaten.
Na beëindiging van het boorproces wordt dit
deel afgebouwd en worden tevens een wa-
terkelder, technische ruimten en trappen-
huizen aangebracht.

De bouwput tussen de twee kopschermen
en langs het gesloten gedeelte wordt weer
aangevuld. Doordat het gesloten gedeelte is
verbonden met het rechte kopscherm, kan
het grondwaterpeil ter plaatse van de toerit
worden verhoogd tot circa NAP - 6 m, circa
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1 m onder de beëindiging van de bakcon-
structie. Om te voorkomen dat de grondwa-
terstand in de polderconstructie, en hier-
mee de opwaartse kracht op het gesloten
gedeelte of de bakconstructie te hoog
wordt, zijn in de aanvulling horizontale drains
op NAP- 6,10 maangebracht.

Toerit noord

Terplaatse van de toerit noord kan geen ge-
bruik worden gemaakt van de waterdichte
afsluiting door de Boomse klei zoals aan de
zuidzijde het geval is. Hierdoor wordt deze
toerit op meer conventionele wijze uitge-
voerd.
Omdat, ondanks de aangebrachte perma-
nente bovenbelasting boven het boorge-
deelte, de aanlegdiepte van het gesloten
overgangsgedeelte minimaal op circa NAP
-18 mmoet komen te liggen, is hier gekozen
voor een pneumatisch af te zinken caisson
met een afmetingvan 25 x34,60 m2 (fig. 7).
Het overige gedeelte van de toerit wordt ge-
bouwd als open bakconstructie.
De bouwkuip wordt gevormd door een veran-
kerde diepwand en onderwaterbeton met
trekpalen voor het meest diepe gedeelte.
Voor het midden en hooggelegen gedeelte
van de toerit kan de diepwand worden ver-
vangen door een damwand, waarbij voor het
hooggelegen gedeelte het onderwaterbe-
ton achterwege kan worden gelaten door ge-
bruik te maken van een waterremmende
leemlaag op circa NAP - 12 m. Over dit ge-
deelte wordt de bakconstructie niet op pa-
len, maar op staal gefundeerd.
Evenals aan de zuidzijde wordt de toerit om-
geven door een kanteldijk.
Het pneumatisch caisson dient tevens als
ontvangstschacht bij het boorproces en is
derhalve ook voorzien van dichtblok, bril-
wand en de nodige sparingen om de tunnel-
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boormachines af te voeren.
Na beëindiging van het boorproces worden
ook in dit gedeelte een waterkelder. techni-
sche ruimten en trappenhuizen aange-
bracht.

Tunnelinstallaties

In de tunnel worden de gebruikelijke installa-
ties aangebracht:
• energievoorziening;
• verlichting;
• ventilatie;
• pompen;
• verkeerssignalering en -geleiding;
• brandblusinstallatie;
• communicatie.
Gezien de ligging, lengte en vorm van de tun-
nel wijkt een aantal voorzieningen af van de
gebruikelijke uitvoering:
• omdat de energievoorziening op beide
oevers onfhankelijk van elkaar is, is de
kans op uitvallen van beide netten op het-
zelfde tijdstip zeer gering. Hierom is beslo-
ten dat een noodstroomvoorziening ach-
terwege kan blijven. Wel zijn de systemen
in beide tunnelbuizen zodanig verweven.
dat om en om 50% uit noord en 50% uit
zuid wordt gevoed;

• door de grote lengte is het niet econo-
misch om de installaties vanuit beide
oevers met laagspanning te voeden. In de
tunnel worden in elke buis, alternerend bij
elke tweede dwarsverbinding, trafosta-
tions aangebracht in zogeheten electro-
kelders. De stroom wordt via het kabelka-
naal met 10 kV middenspanning aange-
voerd en aldaar omgezet in laagspanning
en vervolgens naar de installatie van de
betreffende sectie gedistribueerd;

• in verband met de grote lengte van de tun-
nel is het verantwoord om het verllchtlngs-
niveau van het centrale gedeelte te verla-
gen van de gebruikelijke 200 Lux naar 30
Lux. Hiertoe worden wel de ingangszones
verlengd, terwijl ook aan de uitgang een
overgangszone wordt aangebracht;

• in navolging van de Wijkertunnel wordt ook
hier tegenstraalverlichting toegepast.
Vooral bij de toerit zuid is dit economisch,
omdat hier dan geen extra bouwkundige
voorzieningen nodig zijn voor het aanbren-
gen van het gebruikelijke dagtichtrooster:

• door de grote hoogte in de boortunnel tus-
sen het profiel van vrije ruimte en de kroon
van de tunnel, circa 2,50 m, kunnen grote-
re ventilatoren dan de gebruikelijke 0 0,75
m worden toegepast. Deze ventilatoren,
o 1,64 m, hebben een aanzienlijk hoger
rendement.

Boorproces

Op grond van de aanwezige grondsoorten
fijn zand en Boomse klei is een voorlopige
keuze gemaakt voor een tunnelboormachi-
ne van het type Mixschild.
De machine kan op drie manieren werken:
• in de zandige gronden wordt het boorfront
gesteund door bentonietvloeistof, waarbij
de beheersing van de benodigde steun-
druk plaatsheeft door middel van een
luchtbel tussen de drukwand en het
duikschot. Het mengsel van steunvloei-
stof en de door het snijrad afgegraven
grond wordt door middel van pompen af-
gevoerd, waarna de ontgraven grond van
de bentoniet wordt gescheiden;

• in de kleiige gronden kan de bentoniet
steunvloeistof worden vervangen door wa-
ter; de scheiding is dan niet nodig;

• indien de geologie in de Boomse klei het
toelaat, zou hierin droog geboord kunnen
worden. In de werkkamer heerst dan de at-
mosferische druk. De afgegraven grond
wordt door de graafarmen omhoog ge-
bracht en valt op een transportband in de
as van de werkkamer. Een tweede band
achter het drukschot zorgt voor verder
transport. Om voldoende veiligheid te
waarborgen tegen mogelijke waterlndrln-
ging, wordt in het drukschoteen grondsluis
(rotary hopper) aangebracht, die voor het
transport door de waterdichte drukwand
zorgt. Tevenswordt de transportband ach-
ter het drukschot opgenomen in een wa-
terdichte omhulling, die met een hydrau-
lisch bediend luik kan worden afgesloten.

Aan de tunnelboormachine wordt een circa
250 m lange volgtrein gekoppeld. Hierin zijn
in principe alle voor het boorproces noodza-
kelijke voorzieningen opgenomen.
Bijzondere aspecten hierbij zijn:
• circa 50 m na het boorfront is een 80 m lan-
ge brug opgenomen. Hierover vindt trans-
port van onder meertunnelsegmenten en
boorspecie plaats. Onder de brug worden
drainage, kabelkanaal en de aanvulling
van hydraulisch gebonden zand aange-
bracht. Het overige gedeelte van de volg-
trein en het verdere transport van en naar
de startschacht kan nu over deze con-
structie plaatshebben in plaats van over
de tunnel ring;

• bij de te boren lengte is het economisch om
de hoeveelheid te verpompen boorspecie
te beperken. Hiertoe is een deel van de
scheidingsinstallatie in de volgtrein opge-
nomen. Dit deel bestaat uit twee cy-
cloongroepen. waarin de zandfracties

eerst tot 100,um en daarna tot 30,um wor-
den afgescheiden en tevens het waterge-
halte wordt teruggebracht tot circa 20%.
De vaste stof wordt in containers afge-
voerd, terwijl het te verpompen volume is
teruggebracht van 1300 m3/h tot 300
m3/h. Dit wordt verpompt naar een bij de
startschacht opgestelde centrifuge, waar
een verdere scheiding plaatsheeft tot cir-
ca 10,um.

Bouwtijd

Het boren wordt medio 1999 vanaf de toerit
zuid gestart omdat. in tegenstelling tot de
toerit noord, hier:
• om planologische redenen eerder met de
bouw van de startschacht kan worden be-
gonnen (eind 1997);

• de constructie van de toegangsschacht
aanmerkelijk eenvoudiger en sneller is te
realiseren;

• de aan- en afvoer van materieel en materi-
aal eenvoudiger is.

Vanwege de geëiste bouwtijd van maximaal
vijf jaar wordt geboord met twee tunnel-
boormachines, die met een tussentijd van
circa twee à drie maanden zullen starten.
De geplande boorsnelheid bedraagt 12 m
per dag, respectievelijk 72 m per week. De
totale boortijd bedraagt derhalve circa twee
jaar en drie maanden.
De bouw van de startschacht beslaat circa
één jaar en drie maanden en het opstellen
van de tunnel boormachine circa drie maan-
den (eind 1997 -medio 1999). De bouwvan
de ontvangstschacht en de toerit noord start
na circa één jaar en duurt circa twee jaar.
Na het beëindigen van het boorproces rest
derhalve nog een afbouwtijd van circa één
jaar en drie maanden.
De oplevering is voorzien op 15 december
2002.

Belanghebbenden

De Kombinatie Middelplaat Westerschelde
vof (KMW) bestaat uit:
• BAM Infrabouw bv;
• Franki nv;
• Heijmans nv;
• Philipp Holzmann AG;
• Voormolen Bouw bv;

• Wayss & Freytag AG.

•



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 225
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.77778
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 225
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.77778
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0041002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a75355b5065876863957f671f4fdd5b58002f5b586863800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0041002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f00410020898f7bc430025f8c8005662f70ba9577671f4fdd5b5896fb5b5065874ef60020002853736b786a9400290020800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f00410020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0041002c00200073006f006d00200065007200200065006e0020006e0079002c00200065006e0064006e007500200069006b006b0065002000760065006400740061006700650074002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c0020006c0061006e00670074006900640073006f0070006200650076006100720069006e0067002000280061007200630068006900760061006c002900200061006600200065006c0065006b00740072006f006e00690073006b006500200064006f006b0075006d0065006e007400650072002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f00410020006900730074002000650069006e006500200076006f007200670065007300630068006c006100670065006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc007200200064006900650020004c0061006e0067007a0065006900740061007200630068006900760069006500720075006e006700200065006c0065006b00740072006f006e00690073006300680065007200200044006f006b0075006d0065006e00740065002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0041002000700072006f0070007500650073007400610020007000610072006100200063006f006e007300650072007600610072002000280061007200630068006900760061006c002900200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0073002000610020006c006100720067006f00200070006c0061007a006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0041002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0041002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f002000700072006f0070006f007300e9006500200070006f007500720020006c006100200063006f006e0073006500720076006100740069006f006e002000e00020006c006f006e00670020007400650072006d006500200028006100720063006800690076006100670065002900200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000e9006c0065006300740072006f006e00690071007500650073002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0041002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/A, uno standard ISO proposto per il mantenimento \(archiviazione\) a lungo termine di documenti elettronici. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/A, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF96fb5b50658766f8306e9577671f4fdd5b580020002830a230fc30ab30a430d60029002030d530a930fc30de30c330c8306830573066002000490053004f0020306b63d051fa6e08307f306e0020005000440046002f00410020898f683c306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f004100206e9662e00020306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f006200650020005000440046bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020c804c7900020bb38c11cb97c0020c7a5ae30ac040020bcf4c874d558b2940020bc29bc950028bcf4ad000029c73cb85c0020c81cc548b41c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0041c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f00410020addcaca900200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0041002c00200065006e00200066006f007200650073006c00e500740074002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006c0061006e00670074006900640073006f00700070006200650076006100720069006e00670020002800610072006b00690076006500720069006e0067002900200061007600200065006c0065006b00740072006f006e00690073006b006500200064006f006b0075006d0065006e007400650072002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0041002c00200075006d0020007000610064007200e3006f0020007200650063006f006d0065006e006400610064006f002000700065006c0061002000490053004f002000700061007200610020006100200070007200650073006500720076006100e700e3006f00200065006d0020006c006f006e0067006f0020007000720061007a006f002000280061007200710075006900760061006d0065006e0074006f002900200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006c00650074007200f4006e00690063006f0073002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0041002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0041003a0074006100200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640069006500680064006f007400750073007400610020007300e40068006b00f60069007300740065006e00200064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020007000690074006b00e400610069006b006100690073007400610020007300e40069006c0079007400790073007400e40020002800610072006b006900730074006f0069006e0074006900610029002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0041002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0041002c00200065006e0020006600f6007200650073006c006100670065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f600720020006c00e5006e00670076006100720069006700740020006200650076006100720061006e006400650020002800610072006b00690076006500720069006e0067002900200061007600200065006c0065006b00740072006f006e00690073006b006100200064006f006b0075006d0065006e0074002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/A, a proposed ISO standard for the long-term preservation \(archival\) of electronic documents.  For more information on creating PDF/A compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/A, een voorgestelde ISO-standaard om elektronische documenten lange tijd te kunnen bewaren \(archiveren\). Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/A. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


