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0 INLEIDING 

Tunnels zijn sinds de afgelopen 25 jaar het onderwerp van groeiende aandacht. Steeds vaker 

wordt een tunneloplossing gekozen voor het ontwikkelen van een betere verkeersdoorstroming, 

ontsluiting van havengebieden, enz. Hoe lang of groot een tunnel ook mag zijn, hij heeft geen of 

slechts beperkte invloed op het bovengelegen gebied. Tunnels worden eveneens aangelegd ter 

voorkoming van extra belasting aan het natuurlandschap en voor het minimaliseren van de hinder 

zoals deze zou ontstaan bij de aanleg van gelijkgrondse infrastructuur. 

Een wegtunnel zal echter ook meer en andere risico’s opleveren voor de gebruiker dan wanneer 

deze over een normale open weg zou rijden. De effecten van een incident of ongeval in een 

tunnel kunnen in korte tijd escaleren doordat rook en giftige of bijtende stoffen ontsnappen. Door 

de beslotenheid van de tunnel zullen mensen zelfstandig moeten vluchten naar een veilige plaats 

die veelal tientallen meters verderop ligt. Dit is een belangrijk verschil met de open lucht waar 

mensen slechts enkele stappen hoeven te doen om zichzelf veilig te stellen. Ook voor 

hulpdiensten is een incident in een tunnel beduidend ingewikkelder. De ruimte is beperkt, 

toegangswegen zijn langer en de escalatiekans is groot. 

In het basistracé en in elk van de alternatieve tracés voor de Oosterweelverbinding wordt gebruik 

gemaakt van één of meerdere tunnels.  Elk van deze tunnels wordt ontwikkeld conform de 

Europese richtlijn 2004/54/EG, die naar Belgische wetgeving werd omgezet door het Koninklijk 

besluit van 7 november 2007 en die de minimale technische veiligheidsnormen voor tunnels in 

het trans-Europese wegennet beschrijft. 

Het concept van alle tunnels is zo opgevat dat ze (kunnen) voldoen aan het minimale opgelegde 

veiligheidsniveau op vlak van tunnelveiligheid. Toch zijn er belangrijke verschillen in 

basiseigenschappen van de tunnels die maken dat sommige tunnels een hoger 

tunnelveiligheidsniveau (kunnen) halen dan andere. 

Een aantal van deze basiseigenschappen hebben bovendien een ruimtelijke impact zoals bv. de 

lengte van de tunnel. Vandaar dat deze aspecten in het kader van de Plan-MER behandeld 

worden.  
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1 ONDERZOEKSCRITERIA 

In deze nota worden de basiseigenschappen op het vlak van tunnelveiligheid van de tunnels 

langsheen de verschillende tracés beschreven; het gaat hierbij enkel over die 

veiligheidskarakteristieken van de tunnels die een ruimtelijke impact hebben.   

1) Tunnellengte 

De lengte van de tunnel bepaalt de ligging van de tunnelmond en de scheiding tussen het open 

en gesloten gedeelte. De lengte van de tunnel heeft dus een ruimtelijke impact. 

De lengte van de tunnel heeft een belangrijke invloed op de tunnelveiligheid. Enerzijds is de kans 

dat er een ongeval gebeurt groter bij toenemende lengte van de tunnel, anderzijds zijn de 

gevolgen van een ongeval erger.  

De ergere gevolgen worden veroorzaakt door het groter aantal aanwezigen. Hoe langer een 

tunnel, hoe meer aanwezigen er zijn (bij gelijk aantal rijstroken en verkeersintensiteit). Bovendien 

is de tijd die interventiediensten nodig hebben om tot het ongeval te geraken langer bij 

toenemende lengte van de tunnel en ook de finale ontruimingstijd is langer. 

2) Alignement van de tunnel (helling) 

De keuze van de helling bepaalt het alignement en de configuratie van de aansluitende 

infrastructuur en heeft dus een ruimtelijke impact op de omgeving. 

Een (steile) helling in het wegalignement heeft een nadelige invloed op de veiligheid. Wanneer 

dergelijke helling gelegen is in een tunnel is er een invloed op de tunnelveiligheid. Lange en/of te 

steile hellingen veroorzaken hellingsopwaarts een snelheidsterugval bij vrachtwagens. Hierdoor 

ontstaat er een snelheidsverschil tussen tragere en snellere voertuigen waardoor de kans op kop- 

staart aanrijdingen en dus een incident in de tunnel vergroot. Helling afwaarts kunnen lange en/of 

steile hellingen zorgen voor het verkeerd inschatten van de remafstand of remproblemen. 

Het wegontwerp van de verschillende alternatieven is opgemaakt rekening houdende met de 

ontwerprichtlijnen NOA die stelt dat het snelheidsverlies van vrachtwagens maximaal 20 km/u 

mag bedragen. Omwille van het grote aandeel aan vrachtverkeer is als standaardvoertuig steeds 

het voertuig “5% wagenpark trager” genomen. 

Echter, ook hellingen die hieraan voldoen en dus een beperktere snelheidsterugval hebben, 

zorgen voor een verstoring in de doorstroming van het verkeer wat de kans op een ongeval 

vergroot. 

Voor de beoordeling is gekeken naar de lengte en de hellingsgraad van de hellingen alsook het 

aantal hellingen dat in of net voor of achter een tunnel gelegen is. Als harde randvoorwaarde 

werd de snelheidsterugval van 20 km/u genomen. Een alternatief dat hier niet aan voldoet wordt 

negatief beoordeeld. 

3) Convergentie‐ en divergentiepunten 

De aanwezigheid en de ligging van opritten, afritten, splitsingen, afstrepingen, extra rijstroken, … 

heeft een ruimtelijke impact. 

De aanwezigheid van deze zogenaamde “convergentie- en divergentiepunten” in een tunnel of 

nabij een tunnelmond heeft een nadelige invloed op de tunnelveiligheid. In de wetgeving (KB van 

6 november 2007 en de Europese richtlijn 2004/54/EG) en is opgenomen: 

“Afgezien van de vluchtstrook blijft de weg binnen en buiten de tunnel hetzelfde aantal rijstroken tellen. Als het 

aantal rijstroken verandert, gebeurt dat op voldoende afstand vóór de tunnelingang. Deze afstand is ten minste 

gelijk aan de afstand die een  voertuig bij de  toegestane maximumsnelheid  in 10  seconden aflegt.  Indien dit 

wegens  geografische  omstandigheden  niet  mogelijk  is,  worden  aanvullende  en/of  strengere  maatregelen 

getroffen om de veiligheid te borgen.” 
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Convergentie- en divergentiepunten dienen aldus op voldoende afstand van de tunnel gelegen 

te zijn. Het wegontwerp van de verschillende alternatieven is opgemaakt rekening houdende deze 

“10-secondenregel”. Echter, ook convergentie- en divergentiepunten die hieraan voldoen en dus 

op een ruimere afstand van de tunnelmond gelegen zijn veroorzaken weefbewegingen en zorgen 

dus voor een (weliswaar meer beperkte) verstoring in de doorstroming van het verkeer, met 

eveneens een verhoogde kans op een ongeval. 

Voor de beoordeling is gekeken naar de aanwezigheid van convergentie- en divergentiepunten 

nabij de tunnel. Als harde randvoorwaarde werd de 10-secondenregel toegepast. Alternatieven 

die hier niet aan kunnen voldoen, worden als sterk negatief beoordeeld. 

4) Andere parameters 

Er zijn uiteraard nog andere eigenschappen die bepalend zijn voor het aspect tunnelveiligheid. 

Deze andere parameters zijn opgenomen in de Europese tunnelrichtlijn 2004/54/EG maar deze 

zijn niet onderscheidend en/of hebben geen ruimtelijke impact en kunnen dus, indien nodig, in 

zekere mate nog aangepast worden in een latere fase. Deze andere tunnelveiligheidsaspecten 

komen aan bod tijdens de fase van de opmaak van een tunnelveiligheidsdossier overeenkomstig 

de Europese tunnelrichtlijn 2004/54/EG.  

Hieronder wordt bij de overige parameters kort toegelicht waarom deze niet opgenomen zijn in 

deze beoordeling: 

Aantal kokers  en rijstroken 

Elk van de alternatieven beschikt over 2 kokers en gescheiden verkeersrichtingen. Deze 

parameter is niet onderscheidend. 

Tunnelgeometrie 

Het alignement van alle alternatieven werd ontworpen rekening houdende met de 

ontwerprichtlijnen voor autosnelwegen. 

Alle rijstroken hebben een breedte van minimaal 3,5 m. In tunnels met 2 rijstroken is een 

vluchtstrook aanwezig. Tunnels met 3 rijstroken hebben geen vluchtstrook. Dit werd met de 

brandweer en interventiediensten besproken die zich akkoord verklaard hebben. Het toevoegen 

van een vluchtstrook in tunnels met 3 rijstroken heeft bovendien geen ruimtelijke impact op de 

omgeving. De contour van de zone van de tunnels in het GRUP is ruim genoeg genomen voor 

de toevoeging van een vluchtstrook. Buiten de tunnels (voorbij de tunnelmond) is er steeds een 

vluchtstrook aanwezig. 

Vluchtroutes en nooduitgangen 

Bij 4 van de 5 alternatieven is gebruik gemaakt van afgezonken of Cut&Cover tunnels waarbij 

een gescheiden vluchtgang aanwezig is. Enkel het alternatief centrale tunnel wordt uitgevoerd 

d.m.v. een boortunnel omwille van technische redenen. Naar basisveiligheid toe heeft een 

boortunnel het belangrijke nadeel dat de vluchtmogelijkheden beperkter zijn dan bij een Cut & 

Cover of afzinktunnel. Enerzijds wordt het aantal dwarsverbindingen tussen de beide kokers 

beperkt tot 1 om de 250 m. Meer dwarsverbindingen zijn, gezien de kostprijs, niet als realistisch 

te beschouwen. Ook het voorzien van een afzonderlijke / gescheiden vluchtgang is om 

kostprijstechnische redenen niet als realistisch te beschouwen. Dit is opgenomen in de 

beoordeling. 

Toegang voor hulpdiensten 

Idem vluchtroutes en nooduitgangen 
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Vluchthavens 

In overleg met de brandweer en interventiediensten en uit ervaringen in bijvoorbeeld de tunnel 

van Cointe is beslist om geen vluchthavens te voorzien in tunnels. Dit principe is toegepast op 

alle alternatieven en is dus niet onderscheidend. 

Verder zijn er nog een aantal parameters die een invloed hebben op de tunnelveiligheid, maar 

geen ruimtelijk impact hebben. Het betreft: drainage, brandbestendigheid van de constructies, 

verlichting, ventilatie, hulpposten, watervoorziening, verkeersborden en –tekens, 

bedieningscentrale, bewakingssystemen, voorzieningen om de tunnel af te sluiten, 

communicatiesystemen, elektriciteitsvoorziening en elektrische circuits, brandbestendigheid van 

de voorzieningen, filekansen (structureel- of seizoengebonden), aanwezigheid en percentage van 

vrachtwagens, vervoer van gevaarlijke stoffen en het percentage daarvan en het soort stoffen,  

overwegingen in verband met de snelheid; geografische en meteorologische omgeving. 
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2 KORTE BESPREKING VAN DE TUNNELS 

Onderstaande bespreking van de tunnels per alternatief beperkt zich enkel tot de 

basiseigenschappen van de tunnel die een ruimtelijke impact hebben. Voor alle overige 

kenmerken van de tunnel is het uitgangspunt dat deze geen ruimtelijke impact hebben maar wel 

gerealiseerd kunnen worden 

1A) Oosterweelverbinding + Brug AK 

De Oosterweelverbinding in de variant van de R1 met brug over het Albertkanaal is een tracé met 

3 tunnels:  

 De Scheldetunnel met een lengte van ca. 1.750 m onder de Schelde,  
 de Kanaaltunnel (tunnel door de dokken) richting noord  met een lengte van ca. 2.075 m, 
 de kanaaltunnel (tunnel door de dokken) richting zuid met een gelijke lengte van ca. 2.075 m.  

Tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels is een volwaardig op- en afrittencomplex voorzien. 

De kruising van de R1 met het Albertkanaal gebeurt d.m.v. een brug (gelijkaardig aan de huidige 

toestand). 

Voor de uitvoering van de tunnels wordt gebruik gemaakt van de techniek van afzinken en cut & 

cover. 

 

1B) Oosterweelverbinding + tunnel AK 

De Oosterweelverbinding met tunnel onder het Albertkanaal is een tracé met 4 tunnels: 

 de Scheldetunnel met een lengte van ca. 1.750 m onder de Schelde,  
 de Kanaaltunnel richting noord met een lengte van ca. 2.075 m,  
 de kanaaltunnel richting zuid met een gelijke lengte van ca. 2.075 m,  
 de tunnel waarmee de R1 onder het Albertkanaal doorgaat, met een lengte van ca. 750 m.  

Tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels is een volwaardig op- en afrittencomplex voorzien. 

De kruising van de R1 met het Albertkanaal gebeurt dus d.m.v. een tunnel. 

Voor de uitvoering van de tunnels wordt gebruik gemaakt van de techniek van afzinken en cut & 

cover. 
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2A Meccano Basisvariant 

De basisvariant van het alternatief Meccano is een tracé met 3 tunnels: 

 de "Zwijndrechttunnel" met een lengte van ca. 2.650 m maakt de verbinding tussen de E17 en 
de N49/E34,  

 de  Scheldetunnel  + Hansatunnel met  een  lengte  van  ca.  3.890 m  onder  de  Schelde  en  het 
hansadok door   

 de Spoorbundeltunnel met een lengte van ca. 420 m. 

Tussen de Zwijndrechttunnel en de Scheldetunnel is een aansluitingscomplex met de N49/E34 

en het onderliggend wegennet voorzien. 

Voor de uitvoering van de tunnels wordt gebruik gemaakt van de techniek van afzinken en cut & 

cover. 

 

2B Meccano met aansluiting thv Scheldelaan 

De Meccano-verbinding met op- en afrittencomplex t.h.v. de Scheldelaan is een tracé met 4 

tunnels:  

 de "Zwijndrechttunnel" met een lengte van ca. 2.650 m maakt de verbinding tussen de E17 en 
de N49/E34,  

 de Scheldetunnel met een lengte van ca. 1.320 m onder de Schelde door   
 de Hansatunnel onder het Hansadok door heeft een lengte van ca. 1.720 m. 
 de Spoorbundeltunnel met een lengte van ca. 420 m. 
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Tussen de Zwijndrechttunnel en de Scheldetunnel is een aansluitingscomplex met de N49/E34 

en het onderliggend wegennet voorzien. Tussen de Scheldetunnel en de Hansatunnel ligt de op- 

en afrit Scheldelaan. 

Voor de uitvoering van de tunnels wordt gebruik gemaakt van de techniek van afzinken en cut & 

cover. 

 

2C Meccano - Polderdijkweg 

De Meccano-verbinding via de Polderdijkweg is een tracé met 3 tunnels:  

 de Zwijndrechttunnel met een lengte van ca. 2.650 m maakt de verbinding tussen de E17 en de 
N49/E34.  

 De Scheldetunnel en de Hansatunnel zijn hier gecombineerd in 1 langere tunnel van ca. 4.040 m 
onder de Schelde door, het havengebied en het Hansadok.  

 de Spoorbundeltunnel met een lengte van ca. 420 m. 

Tussen de Zwijndrechttunnel en de Scheldetunnel en Hansatunnel is een aansluitingscomplex 

met de N49/E34 voorzien. Er is geen aansluiting thv Scheldelaan. In deze uitvoeringsvariant is 

het tracé net ten noorden van de Schelde westwaarts geschoven tot ter hoogte van de 

Polderdijkweg. 

Voor de uitvoering van de tunnels wordt gebruik gemaakt van de techniek van afzinken en cut & 

cover. 
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3 Oosterweel-noord 

Oosterweel-noord is een tracé met 2 tunnels:  

 de Scheldetunnel met een lengte van ca. 1.750 m is identiek aan de Scheldetunnel bij het tracé 
Oosterweel en loopt onder de Schelde door  

 de Oosterweelsteenwegtunnel met  een  lengte  van  ca.  2.300 m  loopt  in  noordelijke  richting 
evenwijdig aan de Oosterweelsteenweg en sluit aan op de Noorderlaan en de knoop A12/E19 
noord.  

Tussen de 2 tunnels is een half op- en afrittencomplex t.h.v. de Scheldelaan voorzien. 

 

4 Tweede Kennedytunnel 

Het tracé 2e Kennedytunnel betreft 1 tunnel. Deze tunnel wordt naast de bestaande 

Kennedytunnel gebouwd en heeft een gelijke lengte van ca. 690 m. 

 

Het tracé 2e Kennedytunnel moet gecombineerd worden met een doorgaande en stedelijke 

ringweg (DRW/SRW). Bovendien wordt het DRW-gedeelte van de R1 (middelste 2 x 3 of 2 x 4 

rijstroken) daarbij maximaal overkapt, rekening houdende met de tunnelrichtlijn en meer specifiek 

de 10-secondenregel. Dit tracé wordt hieronder besproken als tracé 4 2e Kennedytunnel + 

overkapping DRW. Een overkapping is op vlak van tunnelveiligheid gelijk te stellen aan een 

tunnel. 
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5 Centrale tunnel 

Het tracé centrale tunnel betreft 1 tunnel tussen de E34/E313 oost en de N49/E34 west. De tunnel 

heeft een lengte van ca. 7.620 m en wordt uitgevoerd als een boortunnel. Plaatselijk ligt hij onder 

de bestaande Waaslandtunnel. 
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SAMENVATTING 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende tracés en hun tunnels: 

TRACE  TUNNEL  LENGTE (m) 

1A) Oosterweelverbinding + BRUG AK  5900 

  Scheldetunnel  1750 

  Kanaaltunnel (2x)  2075 

1B) Oosterweelverbinding + TUNNEL AK  6650 

  Scheldetunnel  1750 

  Kanaaltunnel (2x)  2075 

  Tunnel Albertkanaal  750 

2A) Meccano Basis  6960 

  Zwijndrechttunnel  2650 

  Scheldetunnel + Hansatunnel  3890 

  Spoorbundeltunnel  420 

2B) Meccano met Scheldelaan  6410 

  Zwijndrechttunnel  2650 

  Scheldetunnel  1320 

  Hansatunnel  1720 

  Spoorbundeltunnel  420 

2C) Meccano Polderdijkweg  7110 

  Zwijndrechttunnel  2650 

  Scheldetunnel + Hansatunnel (via polderdijkweg)  4040 

  Spoorbundeltunnel  420 

3) Oosterweel‐noord  4050 

  Scheldetunnel  1750 

  Oosterweelsteenwegtunnel  2300 

4) Tweede Kennedytunnel + overkapping DRW  7860 

  Kennedytunnel + t.h.v. Antwerpen Zuid  2680 

  t.h.v. Generaal Lemanstraat  490 

  t.h.v. Berchem  2420 

  t.h.v. Turnhoutsebaan  450 

  t.h.v. Ten Eeckhovelei  490 

  t.h.v. Lobroekdok  1330 

5) Centrale tunnel  7620 

  Centrale tunnel  7620 
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3 VERGELIJKING BASISVEILIGHEIDSEIGENSCHAPPEN MET 
RUIMTELIJKE IMPACT 

Hierna wordt de basisveiligheid van de tunnels van de verschillende tracés vergeleken. Dit wordt 

telkens bekeken voor ieder van de drie veiligheidsaspecten met ruimtelijke impact (tunnellengte, 

hellingen en convergentie- en divergentiepunten). Een tracé is minder veilig, even veilig of veiliger 

dan een ander tracé. Hieraan worden respectievelijk scores 1, 2 en 3 toegekend. Van ieder tracé 

wordt aldus een niveau van relatieve tunnelveiligheid in vergelijking tot de andere tracés bepaald 

op basis van ruimtelijke aspecten. Elk aspect wordt op een gemotiveerde wijze afgewogen 

waardoor uiteindelijk een globale, objectieve vergelijking van de verschillende tracés ten opzichte 

van elkaar bekomen wordt. Een tracé met een hogere totaalscore heeft een hogere relatieve 

tunnelveiligheid met betrekking tot de ruimtelijke aspecten dan een tracé met een lagere 

totaalscore. 

1A) Oosterweelverbinding + Brug AK 

1A) Oosterweelverbinding + Brug AK - 1B) Oosterweelverbinding + tunnel AK 

Lengte:  

Tracé 1A beschikt over 3 tunnels met lengte 1750 en 2x2075 m . Tracé 1B heeft bijkomend nog 

een tunnel van ca. 750 m.  

Convergentie- en divergentiepunten:  

Beide tracés hebben convergentie- en divergentiepunten voor en na de tunnelmonden. Alle 

voldoen aan de 10-secondenregel en zijn dus op voldoende veilige afstand voor de tunnelmonden 

voorzien. Tracé 1B heeft bijkomend verschillende convergentie- en divergentiepunten in de 

nabijheid van de tunnel onder het Albertkanaal. Tracé 1A heeft hier geen tunnel maar een brug. 

Helling:  

Alle hellingen in beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen. Toch is een helling in en nabij 

een tunnel als nadeliger te beschouwen dan een helling in en nabij een brug. De gevolgen van 

een incident in een tunnel zijn namelijk erger dan bij een brug. 

CONCLUSIE: 

De tracés verschillen enkel op vlak van kruising van de R1 met het Albertkanaal. De variant 

waarin de kruising Albertkanaal met een tunnel gebeurt (1B) is op vlak van tunnelveiligheid minder 

veilig dan de variant waarin de kruising met een brug gebeurt (1A).  

De “1A Oosterweelverbinding + Brug AK” is op vlak van tunnelveiligheid veiliger te beschouwen 

dan “1B Oosterweelverbinding + tunnel AK”.  

1A) Oosterweelverbinding + Brug AK – 2A) Meccano Basis 

Lengte:  

2A heeft 3 tunnels met lengte 2650 m, 3890 m en 420 m. Tracé 1A heeft eveneens 3 tunnels met 

lengtes van 1750 m,  en 2x2075 m. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Bij tracé 1A voldoen alle convergentie- en divergentiepunten aan de 10-secondenregel. Bij tracé 

2A voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 

m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u) 
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Helling:  

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. 

CONCLUSIE: 

Beide tracés beschikken over 3 tunnels. Tracé 2A heeft ca. 1 km meer tunnel dan tracé 1A. Tracé 

2A beschikt bovendien over één tunnel van aanzienlijke lengte, waardoor de gevolgen van een 

ongeval en de mogelijkheden voor interventie en ontruiming nadelig zijn.  De hellingen van beide 

tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen. Bij tracé 2A voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van 

zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. 

De langere tunnel bij tracé 2A en de te korte afstand van de oprit tot de tunnelmond maken dat 

tracé “1A Oosterweelverbinding Brug AK” op vlak van tunnelveiligheid als veiliger te beschouwen 

is dan “2A Meccano Basis”.  

1A) Oosterweelverbinding + Brug AK - 2B) Meccano Scheldelaan 

Lengte:  

2B heeft 4 tunnels met lengte 2650 m, 1320 m, 1720 m en 420 m. Tracé 1A heeft 3 tunnels met  

lengtes van 1750 m,  en 2x2075 m. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Bij tracé 1A voldoen alle convergentie- en divergentiepunten aan de 10-secondenregel. Bij tracé 

2B voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 

m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u) 

Helling:  

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. 

CONCLUSIE: 

Tracés 2B beschikt over 4 tunnels, tracé 1A heeft er 3. Tracé 2B heeft ca. 500 m meer tunnel dan 

tracé 1A. De hellingen van beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen. Bij tracé 2B voldoet 

de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. 

De te korte afstand van de oprit tot de tunnelmond maken dat tracé “1A Oosterweelverbinding 

Brug AK” op vlak van tunnelveiligheid als veiliger te beschouwen is dan “2B Meccano 

Scheldelaan”.  

1A) Oosterweelverbinding + Brug AK – 2C) Meccano Polderdijkweg 

Lengte:  

2C heeft 3 tunnels met lengte 2650 m, 4040 m en 420 m. Tracé 1A heeft eveneens 3 tunnels met 

(vergelijkbare) lengtes van 1750 m,  en 2x2075 m. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Bij tracé 1A voldoen alle convergentie- en divergentiepunten aan de 10-secondenregel. Bij tracé 

2A voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 

m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u) 

Helling:  

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. 
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CONCLUSIE: 

Beide tracés beschikken over 3 tunnels. Tracé 2C heeft ca. 1,2 km meer tunnel dan tracé 1A. 

Tracé 2A beschikt bovendien over één tunnel van aanzienlijke lengte, waardoor de gevolgen van 

een ongeval en de mogelijkheden voor interventie en ontruiming nadelig zijn. De hellingen van 

beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen. Bij tracé 2C voldoet de oprit voor de Hansatunnel, 

van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. 

De langere tunnel bij tracé 2C en de te korte afstand van de oprit tot de tunnelmond maken dat 

tracé “1A Oosterweelverbinding Brug AK” op vlak van tunnelveiligheid als veiliger te beschouwen 

is dan “2C Meccano Polderdijkweg”.  

1A) Oosterweelverbinding Brug AK – 3) Oosterweel-noord 

Lengte: 

Tracé 1A heeft 3 tunnels met lengte 1750 m en 2x2075 m. Tracé 3 heeft 2 tunnels, met lengte 

1750 m en 2300 m. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Beide tracés hebben op- en afritten voor en na de tunnelmonden. Bij tracé 3 is er t.h.v. 

Oosterweelknoop onvoldoende ruimte tussen de oprit en de tunnelmond (ca. 50 m i.p.v. 250 m). 

Ook de afstand tussen de tunnelmond van de Scheldetunnel en de afrit is onvoldoende. (ca. 50 

m i.p.v. 250 m). Er is om geografische redenen niet voldaan aan de 10-secondenregel, er zijn 

dus aanvullende en/of strengere maatregelen te treffen om de veiligheid te borgen. 

Helling:  

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. 

CONCLUSIE: 

Tracé 3 heeft één tunnel minder dan tracé 1A maar een aantal convergentie- en 

divergentiepunten van tracé 3 voldoet niet aan de minimale eisen met betrekking tot de afstand 

tot de tunnel wat als erg nadelig wordt beoordeeld. Op vlak van hellingen zijn tracés 1A en 3 

vergelijkbaar. 

De “1A Oosterweelverbinding + Brug AK” is op vlak van tunnelveiligheid als veiliger te 

beschouwen dan “3 Oosterweel-noord”.  

1A) Oosterweelverbinding + Brug AK – 4) 2e Kennedytunnel  + overkapping DRW 

Lengte: 

Tracé 1A heeft 3 tunnels met lengte 1750 m en 2x2075 m. Tracé 4 heeft 6 tunnels, met lengtes 

(2680 m, 490 m, 2420 m, 450 m, 490 m, 1330 m). De totale lengte aan tunnel bij tracé 1B bedraagt 

5900 m, bij tracé 4 is dit 7860 m. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Beide tracés hebben op- en afritten voor en na de tunnelmonden. Allen voldoen aan de 10-

secondenregel en zijn op voldoende veilige afstand voor de tunnelmonden voorzien. Echter tracé 

1A heeft slechts 3 tunnels en dus beduidend minder tunnelmonden waar risicovolle 

weefbewegingen kunnen plaatsvinden dan tracé 4. 
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Helling:  

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 4 loopt nagenoeg vlak, heeft enkel t.h.v. de 

kruising met de Schelde hellingen en heeft dus globaal gezien minder hellingen dan tracé 1B. 

CONCLUSIE: 

De 2e Kennedytunnel + overkapping DRW heeft 3 eerder lange tunnels, vergelijkbaar met de 

tunnels van tracé 1A Oosterweelverbinding + Brug AK, en daarbovenop 3 kortere tunnels meer 

dan tracé 1A. Alle hellingen van beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen maar tracé 1A 

heeft meer hellingen dan tracé 4. Alle convergentie- en divergentiepunten nabij de tunnelmonden 

zijn conform ontworpen en voldoen aan de 10-secondenregel, maar tracé 4 heeft dan weer meer 

convergentie- en divergentiepunten nabij de tunnelmonden dan tracé 1A.  

De grote hoeveelheid tunnels, de grotere totale tunnellengte en het grote aantal convergentie- en 

divergentiepunten nabij tunnelmonden bij tracé “4 2e Kennedytunnel + overkapping DRW”, met 

name op de DRW, worden op vlak van tunnelveiligheid als minder veilig beschouwd dan het 

grotere aantal hellingen bij tracé 1A. 

Tracé “4 2e Kennedytunnel + overkapping DRW” is op vlak van tunnelveiligheid als minder veilig 

te beschouwen dan “1A Oosterweelverbinding + Brug AK”. 

1A) Oosterweelverbinding Brug AK – 5) Centrale tunnel 

Lengte: 

Hoewel 1A 3 tunnels op het tracé heeft liggen en tracé 5 slechts 1 tunnel, is de tunnel bij tracé 5 

substantieel langer dan alle tunnels samen bij 1A. (1750 m en 2x2075 m bij 1A tegenover 7620 

m bij 5). Dit maakt dat het potentieel aantal aanwezigen in de tunnel bij tracé 4, rekening 

houdende met het aantal rijstroken in de tunnel, groter is bij 5 dan bij 1A. Bovendien zijn de 

interventiemogelijkheden bij 5 als gevolg van de aaneengesloten lengte beperkter dan deze bij 

1A en zijn de vluchtmogelijkheden als gevolg van de grotere afstand tussen de 

dwarsverbindingen beperkter. 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Tracé 5 heeft slechts 1 tunnel en dus beduidend minder tunnelmonden waar risicovolle 

convergentie- en divergentiepunten kunnen plaatsvinden dan tracé 1A.  

Helling:  

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. Echter tracé 5 heeft slechts 1 

tunnel en beduidend minder hellingen in haar tracé dan tracé 1A. 

CONCLUSIE: 

De grote lengte van de tunnel is erg nadelig voor de interventiemogelijkheden. De bouwmethode 

“boortunnel” is vanwege de grotere afstand tussen de dwarsverbindingen en het ontbreken van 

een afzonderlijke vluchtgang dan weer erg nadelig voor de evacuatie. Het voordeel van de helling 

en het aantal convergentie- en divergentiepunten weegt niet op tegenover deze nadelige effecten. 

De “1A Oosterweelverbinding Brug AK” is op vlak van tunnelveiligheid veiliger te beschouwen 

dan “5 Centrale tunnel”.  
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1B) Oosterweelverbinding + tunnel AK 

1B) Oosterweelverbinding + tunnel AK - 2A) Meccano basis 

Lengte: 

1B heeft 4 tunnels (1750 m, 2x2075 m en 750 m) 2A heeft 3 tunnels met lengte 2650 m, 3890 m 

en 420 m. De totale lengte aan tunnels is vergelijkbaar. Echter tracé 2A heeft langere tunnels en 

beschikt over 1 tunnel van aanzienlijke lengte.  

Convergentie- en divergentiepunten: 

Bij tracé 1B voldoen alle convergentie- en divergentiepunten aan de 10-secondenregel. Bij tracé 

2A voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 

m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u) 

Helling: 

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. Tracé 1B heeft meer tunnels en 

daardoor meer hellingen dan tracé 2A. 

CONCLUSIE: 

Tracé 1B heeft 1 tunnel meer dan tracé 2A. Echter, tracé 2A heeft één tunnel van aanzienlijke 

lengte waardoor de gevolgen van een ongeval en de mogelijkheden voor interventie en 

ontruiming nadeliger zijn. De hellingen van beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen. Bij 

tracé 2A voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. 

De “1B Oosterweelverbinding tunnel AK” is op vlak van tunnelveiligheid veiliger te beschouwen 

dan “2A Meccano zonder Scheldelaan”.  

1B) Oosterweelverbinding + tunnel AK - 2B) Meccano Scheldelaan 

Lengte: 

Tracé 1B beschikt over 4 tunnels (1750 m, 2x2075 m en 750 m). Tracé 2B heeft 4 tunnels met 

lengtes 2650 m, 1320 m, 1720 en 420 m. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Bij tracé 1B voldoen alle convergentie- en divergentiepunten aan de 10-secondenregel. Bij tracé 

2B voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 

m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u). 

Helling:  

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. Beide tracés beschikken over 

een gelijk aantal tunnels en hellingen. 

CONCLUSIE: 

De aantal tunnels en de lengtes van de tunnels zijn vergelijkbaar.  Bij tracé 2A voldoet de oprit 

voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. 

De “1B Oosterweelverbinding tunnel AK” is op vlak van tunnelveiligheid als veiliger te 

beschouwen dan “2B Meccano Scheldelaan”.  
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1B) Oosterweelverbinding + tunnel AK – 2C) Meccano Polderdijkweg 

Lengte: 

Tracé 1B beschikt over 4 tunnels (1750 m, 2x2075 m en 750 m). Tracé 2C heeft 3 tunnels met 

lengtes 2650 m, 4040 m en 420 m. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Bij tracé 1B voldoen alle convergentie- en divergentiepunten aan de 10-secondenregel. Bij tracé 

2B voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 

m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u). 

Helling:  

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. Beide tracés beschikken over 

een gelijk aantal tunnels en hellingen. 

CONCLUSIE: 

Tracé 1B beschikt over 1 tunnel meer dan tracé 2C. Tracé 2C beschikt echter over één tunnel 

van aanzienlijke lengte, waardoor de gevolgen van een ongeval en de mogelijkheden voor 

interventie en ontruiming nadelig zijn.  Bij tracé 2C voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid 

naar noord niet aan de 10-secondenregel. 

De “1B Oosterweelverbinding tunnel AK” is op vlak van tunnelveiligheid als veiliger te 

beschouwen dan “2C Meccano Polderdijkweg”.  

1B Oosterweelverbinding + tunnel AK - 3 )Oosterweel-noord 

Lengte: 

1B heeft 4 tunnels met lengte 1750 m, 2x2075 m en 750 m. Tracé 3 heeft 2 tunnels met lengte 

1750 m en 2300 m. 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Beide tracés hebben convergentie- en divergentiepunten voor en na de tunnelmonden. Bij tracé 

3 is er t.h.v. de Oosterweelknoop onvoldoende ruimte tussen de oprit en de tunnelmond (ca. 50 

m  i.p.v. 250 m). Ook de afstand tussen de tunnelmond van de Scheldetunnel en de afrit is 

onvoldoende. (ca. 50 m  i.p.v. 250 m). Er is om geografische redenen niet voldaan aan de 10-

secondenregel, er zijn dus aanvullende en/of strengere maatregelen te treffen om de veiligheid 

te borgen. 

Helling: 

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. Echter tracé 3 heeft slechts 2 

tunnels en dus minder hellingen in haar tracé dan tracé 1B  

CONCLUSIE: 

Tracé 3 heeft 2 tunnels minder dan tracé 1B. Het aantal convergentie- en divergentiepunten van 

tracé 3 is minder, maar een aantal voldoen niet aan de 10-secondenregel wat als erg nadelig 

wordt beoordeeld. Tracés 1B heeft 2 tunnels meer en scoort dus op vlak van hellingen minder 

dan tracé 3. 

Het niet voldoen aan de 10-secondenregel m.b.t. convergentie- en divergentiepunten in de 

nabijheid van een tunnel wordt op vlak van tunnelveiligheid als minder veilig beoordeeld dan twee 

tunnels meer die volledig conform de ontwerprichtlijnen zijn.  
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De “1B Oosterweelverbinding + tunnel AK” is op vlak van tunnelveiligheid als veiliger te 

beschouwen dan “3 Oosterweel-noord”.  

1B) Oosterweelverbinding + Tunnel AK – 4) 2e Kennedytunnel  + overkapping DRW 

Lengte: 

Tracé 1B heeft 4 tunnels met lengte 1750 m, 2x2075 m en 750 m. Tracé 5B heeft 6 tunnels, met 

lengtes 2680 m, 490 m, 2420 m, 450 m, 490 m, 1330 m. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Beide tracés hebben op- en afritten voor en na de tunnelmonden. Allen voldoen aan de 10-

secondenregel en zijn op voldoende veilige afstand voor de tunnelmonden voorzien. Echter tracé 

1B heeft 2 tunnels minder en daardoor ook minder tunnelmonden waar risicovolle 

weefbewegingen plaatsvinden dan tracé 4. 

Helling:  

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 4 loopt nagenoeg vlak, heeft enkel t.h.v. de 

kruising met de Schelde hellingen en heeft dus globaal gezien minder hellingen dan tracé 1B. 

CONCLUSIE: 

De 2e Kennedytunnel + overkapping DRW heeft 2 kortere tunnels meer dan tracé 1A. Alle 

hellingen van beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen, echter tracé 1B heeft meer 

hellingen dan tracé 4. Alle convergentie- en divergentiepunten nabij de tunnelmonden zijn 

conform ontworpen en voldoen aan de 10-secondenregel, echter tracé 4 heeft dan weer meer 

convergentie- en divergentiepunten nabij de tunnelmonden dan tracé 1A.  

De grote hoeveelheid tunnels (lange en korte) en het grote aantal convergentie- en 

divergentiepunten nabij tunnelmonden bij tracé “4 2e Kennedytunnel + overkapping DRW” 

worden op vlak van tunnelveiligheid als minder veilig beschouwd dan het grotere aantal hellingen 

bij tracé 1B. 

Tracé “4 2e Kennedytunnel + overkapping DRW” is op vlak van tunnelveiligheid als minder veilig 

te beschouwen dan “1B Oosterweelverbinding Tunnel AK”. 

1B Oosterweelverbinding tunnel AK - 5) Centrale tunnel. 

Lengte: 

Hoewel 1B 4 tunnels op het tracé heeft liggen en tracé 5 slechts 1 tunnel, is de tunnel bij tracé 5 

langer dan de som van de 4 tunnels samen bij 1B. (1750 m, 2x2075 m en 750 m bij 1A tegenover 

7620 m bij 4). Dit maakt dat het potentieel aantal aanwezigen in de tunnel bij tracé 5, rekening 

houdende met het aantal rijstroken in de tunnel, aanzienlijk groter is bij 5 dan bij 1B. Bovendien 

zijn de interventiemogelijkheden bij 5 als gevolg van de aaneengesloten lengte beperkter dan 

deze bij 1B, en zijn de vluchtmogelijkheden als gevolg van de grotere afstand tussen de 

dwarsverbindingen beperkter. 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Tracé 5 heeft slechts 1 tunnel en dus minder tunnelmonden waar risicovolle convergentie- en 

divergentiepunten kunnen plaatsvinden dan tracé 1B.   
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Helling:  

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. Echter tracé 5 heeft slechts 1 

tunnel en dus minder hellingen in haar tracé dan tracé 1B.  

CONCLUSIE: 

De grote lengte van de tunnel bij tracé 5 is erg nadelig voor de interventiemogelijkheden. De 

bouwmethode “boortunnel” is vanwege de grotere tussenafstand van de dwarsverbindingen en 

het ontbreken van een afzonderlijke vluchtgang dan weer erg nadelig voor de evacuatie. Dit weegt 

op vlak van tunnelveiligheid zwaarder door dan minder hellingen en minder convergentie- en 

divergentiepunten. 

De “1B Oosterweelverbinding + Tunnel AK” is op vlak van tunnelveiligheid veiliger te beschouwen 

dan “5 Centrale tunnel”.  

2A Meccano Basis 

2A) Meccano Basis – 2B) Meccano Scheldelaan 

Lengte: 

Tracé 2A beschikt over 3 tunnels met lengtes 2.650 m, 3.890 m en 420 m. Tracé 2B heeft 4 

tunnels van 2650 m, 1320 m, 1720 m en 420 m. Tracé 2B heeft 1 tunnel meer, maar tracé 2A 

beschikt over 1 tunnel met aanzienlijke lengte. De totale lengte aan tunnel bij tracé 2A bedraagt 

6.960 m, bij 2B is dit 6.410 m. 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Bij beide tracés voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-

secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u) 

Helling:  

Beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen. Tracé 2B beschikt over 1 helling. 

Ter hoogte van het aansluitingscomplex Scheldelaan komt het tracé terug naar boven om 

aansluiting te maken met het onderliggende wegennet. 

CONCLUSIE: 

Tracé 2B heeft 1 tunnel meer dan tracé 2A, toch is de totale lengte tunnel bij tracé 2A ca. 550 m 

langer. Tracé 2A beschikt namelijk over één tunnel van aanzienlijke lengte, waardoor de gevolgen 

van een ongeval en de mogelijkheden voor interventie en ontruiming nadelig zijn. Op vlak van 

convergentie- en divergentiepunten zijn beide tracés gelijk. Tracé 2B heeft 1 helling meer, maar 

dat weegt niet op tegen de tunnel met grotere lengte. 

De “2B Meccano Scheldelaan” is op vlak van tunnelveiligheid veiliger te beschouwen dan “2A 

Meccano Basis”. 

2A) Meccano Basis – 2C) Meccano Polderdijkweg 

Lengte: 

Tracé 2A beschikt over 3 tunnels met lengtes 2.650 m, 3.890 m en 420 m. Tracé 2C heeft 3 

tunnels van 2650 m, 4040 m en 420 m. De totale lengte aan tunnel bij tracé 2A bedraagt 6.960 

m, bij 2B is dit 7.110 m. 



     

 

  

Planfase Oosterweelverbinding – Tunnelveiligheidsrapport 21 van 30 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Bij beide tracés voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-

secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u) 

Helling:  

Beide tracés hebben een gelijk aantal hellingen en allen voldoen aan de ontwerprichtlijnen m.b.t. 

hellingen.  

CONCLUSIE: 

Beide tracés hebben eenzelfde aantal tunnel met een nagenoeg zelfde lengte. Beide tracés 

beschikken over een tunnel van aanzienlijke lengte, waardoor de gevolgen van een ongeval en 

de mogelijkheden voor interventie en ontruiming nadelig zijn. Op vlak van convergentie- en 

divergentiepunten zijn beide tracés gelijk. Ook het aantal hellingen is gelijk. 

De “2A Meccano Basis” is op vlak van tunnelveiligheid als even veilig te beschouwen dan “2C 

Meccano Polderdijkweg”. 

2A) Meccano Basis – 3) Oosterweel-noord 

Lengte: 

Tracé 2A beschikt over 3 tunnels met lengte 2.650 m, 3.890 m en 420 m. Tracé 3 beschikt over 

2 tunnels met lengtes 1.750 m en 2.300 m. Tracé 2A heeft dus meer tunnels. Bovendien zijn de 

tunnels langer dan bij tracé 3. 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Bij tracé 2A voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-

secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u). Bij tracé 3 is er t.h.v. 

Oosterweelknoop onvoldoende ruimte tussen de oprit en de tunnelmond (ca. 50 m i.p.v. 250 m). 

Ook de afstand tussen de tunnelmond van de Scheldetunnel en de afrit is onvoldoende. (ca. 50 

m i.p.v. 250 m). 

Helling:  

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 2A heeft meer hellingen dan tracé 3. 

CONCLUSIE: 

Tracé 2A beschikt over meer tunnels, die langer zijn en bovendien is er één tunnel met een 

aanzienlijke lengte aanwezig op het tracé. Beide tracés wijken af van de 10-secondenregel.  

Tracé 2A enkel aan een oprit, tracé 3 zowel aan de oprit als aan de afrit. Alle hellingen voldoen 

aan de richtlijnen. Tracé 2A heeft meer hellingen dan tracé 3. 

De grotere tunnellengte en de aanwezigheid van één tunnel met aanzienlijke lengte wordt als 

minder veilig beschouwd dan een extra convergentie- en divergentiepunten bij tracé 3 dat te dicht 

bij de tunnelmond gelegen zijn. 

De “2A Meccano Basis” is als minder veilig te beschouwen dan “3 Oosterweel-noord”. 

2A) Meccano Basis – 4) 2e Kennedytunnel  + overkapping DRW 

Lengte: 

Tracé 2A beschikt over 3 tunnels met lengte 2.650 m, 3.890 m en 420 m. Tracé 4 heeft 6 tunnels, 

met lengtes 2680 m, 490 m, 2420 m, 450 m, 490 m, 1330 m. Tracé 4 heeft meer tunnels. Tracé 

2A heeft 1 tunnel met aanzienlijke lengte. 
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Convergentie- en divergentiepunten:  

Beide tracés hebben op- en afritten voor en na de tunnelmonden. Tracé 4 heeft meer 

convergentie- en divergentiepunten voor tunnels dan tracé 2A. Bij tracé 2A voldoet de oprit voor 

de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 90 

km/u of 225 m bij 80 km/u). 

Helling:  

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 4 loopt nagenoeg vlak, heeft enkel t.h.v. de 

kruising met de Schelde hellingen en heeft dus globaal gezien minder hellingen dan tracé 2A. 

CONCLUSIE: 

De 2e Kennedytunnel + overkapping DRW heeft meer tunnels dan tracé 2A. Tracé 2A heeft echter 

1 tunnel van aanzienlijke lengte. Tracé 4 heeft ca. 900 m tunnel meer dan tracé 2A.  

Alle hellingen van beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen echter tracé 2A heeft meer 

hellingen dan tracé 4. Tracé 4 heeft dan weer meer convergentie- en divergentiepunten nabij de 

tunnelmonden dan tracé 2A. Bij tracé 2A voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar 

noord niet aan de 10-secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u). 

De grote hoeveelheid tunnels (lange en korte) en het grote aantal convergentie- en 

divergentiepunten nabij tunnelmonden bij tracé “4 2e Kennedytunnel + overkapping DRW” 

worden op vlak van tunnelveiligheid als even veilig beschouwd dan het grotere aantal hellingen, 

de aanwezigheid van 1 tunnel met aanzienlijke lengte bij tracé 2A en het niet voldoen aan de 10-

secondenregel t.h.v. de oprit voor de Hansatunnel. 

Tracé “2A Meccano basis” is op vlak van tunnelveiligheid als even veilig te beschouwen dan “4 

2e Kennedytunnel + overkapping DRW”. 

2A Meccano Basis - 5 Centrale tunnel 

Lengte: 

Hoewel 2A 3 tunnels op het tracé heeft liggen en tracé 5 slechts 1 tunnel, is de tunnel bij tracé 5 

langer dan de som van alle tunnels van 2A samen (6.960 bij 2A tegenover 7620 m bij 5). Dit 

maakt dat het potentieel aantal aanwezigen in één tunnel bij tracé 5, rekening houdende met het 

aantal rijstroken in de tunnel, groter is bij 5 dan bij 2A. Bovendien zijn de interventiemogelijkheden 

bij 5 als gevolg van de grote lengte beperkter dan deze bij 2A, en zijn de vluchtmogelijkheden als 

gevolg van de grotere afstand tussen de dwarsverbindingen bij een boortunnel beperkter. 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Tracé 2A heeft meer convergentie- en divergentiepunten dan tracé 5. Bovendien voldoet de oprit 

voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 

90 km/u of 225 m bij 80 km/u). 

Hellingen: 

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 2A heeft meer hellingen in tunnels. 

CONCLUSIE: 

De grote lengte van de tunnel in tracé 5 wordt als onveiliger beschouwd dan de kortere tunnels. 

De aanzienlijke lengte van 7.620 m weegt meer door op de tunnelveiligheid dan het groter aantal 

convergentie- en divergentiepunten (waarvan er 1 niet voldoet aan de richtlijnen) en het grotere 

aantal hellingen in tracé 2A. De bouwmethode “boortunnel” is vanwege de grotere afstand tussen 
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de dwarsverbindingen en het ontbreken van een afzonderlijke vluchtgang erg nadelig voor de 

evacuatie. 

De “2A Meccano Basis” is op vlak van tunnelveiligheid veiliger te beschouwen dan “5 Centrale 

tunnel” 

2B) Meccano Scheldelaan 

2B) Meccano Scheldelaan - 2C) Meccano Polderdijkweg 

Lengte: 

Tracé 2B heeft 4 tunnels (2650 m, 1320 m, 1720m en 420 m) en 2C heeft 3 tunnels met lengte 

(2650 m, 4040 m en 420 m). De lange tunnel van 2C is als minder veilig te beschouwen dan de 

2 langste tunnels van 2B samen. Afzonderlijke tunnels bieden namelijk betere 

interventiemogelijkheden dan 1 lange tunnel. Ook in het geval van een incident zijn er minder 

aanwezigen in een korte tunnel dan in een lange tunnel. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Tracé 2C heeft minder convergentie- en divergentiepunten nabij tunnels dan tracé 2B. Bij beide 

tracés voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. 

(80 m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u) 

Hellingen: 

Tracé 2C heeft minder hellingen in tunnels dan tracé 2B.  

CONCLUSIE: 

De aanwezigheid van de lange tunnel in tracé 2C wordt als minder veilig beoordeeld dan de extra 

convergentie- en divergentiepunten en hellingen in tracé 2B. 

“2B Meccano Scheldelaan” is op vlak van tunnelveiligheid veiliger te beschouwen dan “2C 

Meccano Polderdijkweg” 

2B) Meccano Scheldelaan – 3) Oosterweel-noord 

Lengte: 

2B beschikt over 4 tunnels met lengte 2650 m, 1320 m, 1720 m en 420 m terwijl tracé 3 slechts 

2 tunnels heeft met lengtes 1750 m en 2300 m. De totale lengte van tracé 2B bedraagt 6.410 m. 

Bij tracé 3 is dit 4.050 m. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Tracé 2B heeft meer convergentie- en divergentiepunten nabij tunnels. Bij tracé 2B voldoet de 

oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 

m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u). Bij tracé 3 is er t.h.v. Oosterweelknoop onvoldoende ruimte 

tussen de oprit en de tunnelmond (ca. 50 m i.p.v. 250 m). Ook de afstand tussen de tunnelmond 

van de Scheldetunnel en de afrit is onvoldoende. (ca. 50 m i.p.v. 250 m). 

Hellingen: 

Tracé 2B heeft meer hellingen in tunnels dan tracé 3. 
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CONCLUSIE: 

Tracé 2B beschikt over meer tunnels. De totale lengte is ca. 2.360 m langer dan bij tracé 3. Beide 

tracés wijken af van de 10-secondenregel. Tracé 2B enkel aan een oprit, tracé 3 zowel aan de 

oprit als aan de afrit. Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 2B heeft meer hellingen dan 

tracé 3. 

De grotere tunnellengte wordt als minder veilig beschouwd dan een extra convergentie- en 

divergentiepunten bij tracé 3 dat te dicht bij de tunnelmond gelegen zijn. 

De “2B Meccano Scheldelaan” is als minder veilig te beschouwen dan “3 Oosterweel-noord”. 

2B) Meccano Scheldelaan – 4) 2e Kennedytunnel  + overkapping DRW 

Lengte: 

Tracé 2B heeft 4 tunnels 2650 m, 1320 m, 1720 m en 420 m. Tracé 4 heeft 6 tunnels, met lengtes 

2680 m, 490 m, 2420 m, 450 m, 490 m, 1330 m. 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Beide tracés hebben op- en afritten voor en na de tunnelmonden. Tracé 4 heeft meer 

convergentie- en divergentiepunten voor tunnels dan tracé 2B. Bij tracé 2B voldoet de oprit voor 

de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 90 

km/u of 225 m bij 80 km/u). 

Helling: 

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 4 loopt nagenoeg vlak, heeft enkel t.h.v. de 

kruising met de Schelde hellingen en heeft dus globaal gezien minder hellingen dan tracé 2B. 

CONCLUSIE: 

De 2e Kennedytunnel + overkapping DRW heeft meer tunnels dan tracé 2B. Tracé 4 heeft ca. 

1.450 m tunnel meer dan tracé 2B.  

Alle hellingen van beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen, echter tracé 2B heeft meer 

hellingen dan tracé 4. Tracé 4 heeft dan weer meer convergentie- en divergentiepunten nabij de 

tunnelmonden dan tracé 2B. Bij tracé 2B voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar 

noord niet aan de 10-secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u). 

De grote hoeveelheid tunnels (lange en korte) en het grote aantal convergentie- en 

divergentiepunten nabij tunnelmonden bij tracé “4 2e Kennedytunnel + overkapping DRW” 

worden op vlak van tunnelveiligheid als minder veilig beschouwd dan het grotere aantal hellingen 

en het niet voldoen aan de 10-secondenregel t.h.v. de oprit voor de Hansatunnel bij tracé 2B. 

Tracé “2B Meccano Scheldelaan” is op vlak van tunnelveiligheid als veiliger te beschouwen dan 

“4 2e Kennedytunnel + overkapping DRW”. 

2B) Meccano met Scheldelaan – 5) Centrale tunnel. 

Lengte: 

Hoewel 2B 4 tunnels op het tracé heeft liggen en tracé 5 slechts 1 tunnel, is de tunnel bij tracé 5 

substantieel langer dan de som van de 4 tunnels samen bij 2B (2650 m, 1320 m, 1720 m en 420 

m tegenover 7.620 m bij 5). Dit maakt dat het potentieel aantal aanwezigen in de tunnel bij tracé 

5, rekening houdende met het aantal rijstroken in de tunnel, groter is bij 5 dan bij 2B. Bovendien 

zijn de interventiemogelijkheden bij 5 als gevolg van de aaneengesloten lengte beperkter dan 
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deze bij 2B, en zijn de vluchtmogelijkheden als gevolg van de grotere afstand tussen de 

dwarsverbindingen beperkter. 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Tracé 2B heeft meer tunnels en dus meer convergentie- en divergentiepunten. Bij tracé 2B 

voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 m 

- i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u).  

Hellingen: 

Tracé 2B heeft meer tunnels dus meer hellingen. 

CONCLUSIE: 

De grote lengte van de tunnel in tracé 5 wordt als onveiliger beschouwd dan de kortere tunnels. 

De aanzienlijke lengte van 7.620 m weegt meer door op de tunnelveiligheid dan het groter aantal 

convergentie- en divergentiepunten (waarvan er 1 niet voldoet aan de richtlijnen) en het grotere 

aantal hellingen in tracé 2B. De bouwmethode “boortunnel” is vanwege de grotere afstand tussen 

de dwarsverbindingen en het ontbreken van een afzonderlijke vluchtgang erg nadelig voor de 

evacuatie. 

De “2B Meccano Scheldelaan” is op vlak van tunnelveiligheid veiliger te beschouwen dan “5 

Centrale tunnel” 

2C) Meccano Polderdijkweg 

2C) Meccano Polderdijkweg – 3) Oosterweel-noord 

Lengte: 

Tracé 2C beschikt over 3 tunnels met lengte 2.650 m, 4040 m en 420 m. Tracé 3 beschikt over 2 

tunnels met lengtes 1.750 m en 2.300 m. Tracé 2C heeft dus meer tunnels. Bovendien zijn de 

tunnels langer dan bij tracé 3. 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Bij tracé 2C voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-

secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u). Bij tracé 3 is er t.h.v. 

Oosterweelknoop onvoldoende ruimte tussen de oprit en de tunnelmond (ca. 50 m i.p.v. 250 m). 

Ook de afstand tussen de tunnelmond van de Scheldetunnel en de afrit is onvoldoende. (ca. 50 

m i.p.v. 250 m). 

Helling:  

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 2C heeft meer hellingen dan tracé 3. 

CONCLUSIE: 

Tracé 2C beschikt over meer tunnels, die langer zijn en bovendien is er één tunnel met een 

aanzienlijke lengte aanwezig op het tracé. Beide tracés wijken af van de 10-secondenregel.  

Tracé 2C enkel aan een oprit, tracé 3 zowel aan de oprit als aan de afrit. Alle hellingen voldoen 

aan de richtlijnen. Tracé 2C heeft meer hellingen dan tracé 3. 

De grotere tunnellengte en de aanwezigheid van één tunnel met aanzienlijke lengte wordt als 

minder veilig beschouwd dan een extra convergentie- en divergentiepunten bij tracé 3 dat te dicht 

bij de tunnelmond gelegen zijn. 

De “2C Meccano Polderdijkweg” is als minder veilig te beschouwen dan “3 Oosterweel-noord”. 
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2C) Meccano Polderdijkweg – 4) 2e Kennedytunnel  + overkapping DRW 

Tracé 2C beschikt over 3 tunnels met lengte 2.650 m, 4040 m en 420 m. Tracé 4 heeft 6 tunnels, 

met lengtes 2680 m, 490 m, 2420 m, 450 m, 490 m, 1330 m. Tracé 4 heeft meer tunnels. Tracé 

2C heeft 1 tunnel met aanzienlijke lengte. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Beide tracés hebben op- en afritten voor en na de tunnelmonden. Tracé 4 heeft meer 

convergentie- en divergentiepunten voor tunnels dan tracé 2C. Bij tracé 2C voldoet de oprit voor 

de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 90 

km/u of 225 m bij 80 km/u). 

Helling:  

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 4 loopt nagenoeg vlak, heeft enkel t.h.v. de 

kruising met de Schelde hellingen en heeft dus globaal gezien minder hellingen dan tracé 2C. 

CONCLUSIE: 

De 2e Kennedytunnel + overkapping DRW heeft meer tunnels dan tracé 2C. Tracé 2C heeft echter 

1 tunnel van aanzienlijke lengte. Tracé 4 heeft ca. 750 m tunnel meer dan tracé 2C.  

Alle hellingen van beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen echter tracé 2C heeft meer 

hellingen dan tracé 4. Tracé 4 heeft dan weer meer convergentie- en divergentiepunten nabij de 

tunnelmonden dan tracé 2C. Bij tracé 2C voldoet de oprit voor de Hansatunnel, van zuid naar 

noord niet aan de 10-secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 90 km/u of 225 m bij 80 km/u). 

De grote hoeveelheid tunnels (lange en korte) en het grote aantal convergentie- en 

divergentiepunten nabij tunnelmonden bij tracé “4 2e Kennedytunnel + overkapping DRW” 

worden op vlak van tunnelveiligheid als even veilig beschouwd dan het grotere aantal hellingen, 

de aanwezigheid van 1 tunnel met aanzienlijke lengte bij tracé 2C en het niet voldoen aan de 10-

secondenregel t.h.v. de oprit voor de Hansatunnel. 

Tracé “2C Meccano Polderdijkweg” is op vlak van tunnelveiligheid als even veilig te beschouwen 

dan “4 2e Kennedytunnel + overkapping DRW”. 

2C) Meccano Polderdijkweg – 5) Centrale tunnel 

Lengte: 

Hoewel 2C 3 tunnels op het tracé heeft liggen en tracé 5 slechts 1 tunnel, is de tunnel bij tracé 5 

langer dan de som van alle tunnels van 2C samen (7.110 m bij 2C tegenover 7.620 m bij 5). Dit 

maakt dat het potentieel aantal aanwezigen in één tunnel bij tracé 5, rekening houdende met het 

aantal rijstroken in de tunnel, groter is bij 5 dan bij 2C. Bovendien zijn de interventiemogelijkheden 

bij 5 als gevolg van de grote lengte beperkter dan deze bij 2C, en zijn de vluchtmogelijkheden als 

gevolg van de grotere afstand tussen de dwarsverbindingen bij een boortunnel beperkter. 

Convergentie- en divergentiepunten: 

Tracé 2C heeft meer convergentie- en divergentiepunten dan tracé 5. Bovendien voldoet de oprit 

voor de Hansatunnel, van zuid naar noord niet aan de 10-secondenregel. (80 m - i.p.v. 250 m bij 

90 km/u of 225 m bij 80 km/u). 

Hellingen: 

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 2C heeft meer hellingen in tunnels. 
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CONCLUSIE: 

De grote lengte van de tunnel in tracé 5 wordt als onveiliger beschouwd dan de kortere tunnels. 

De aanzienlijke lengte van 7.620 m weegt meer door op de tunnelveiligheid dan het groter aantal 

convergentie- en divergentiepunten (waarvan er 1 niet voldoet aan de richtlijnen) en het grotere 

aantal hellingen in tracé 2C. De bouwmethode “boortunnel” is vanwege de grotere afstand tussen 

de dwarsverbindingen en het ontbreken van een afzonderlijke vluchtgang erg nadelig voor de 

evacuatie. 

De “2C Meccano Polderdijkweg” is op vlak van tunnelveiligheid veiliger te beschouwen dan “5 

Centrale tunnel” 

3) Oosterweel-noord 

3) Oosterweel-noord – 4) 2e Kennedytunnel  + overkapping DRW 

Lengte: 

Tracé 3 heeft 2 tunnels met lengte 1750 m en 2300 m. Tracé 4 heeft 6 tunnels, met lengtes 2680 

m, 490 m, 2420 m, 450 m, 490 m, 1330 m. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Tracé 4 heeft meer convergentie- en divergentiepunten. Echter in tracé 3 heeft enkele 

convergentie- en divergentiepunten die niet voldoen. 

Helling:  

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 4 loopt nagenoeg vlak, heeft enkel t.h.v. de 

kruising met de Schelde hellingen en heeft dus globaal gezien minder hellingen dan tracé 3. 

CONCLUSIE: 

De 2e Kennedytunnel + overkapping DRW heeft meer tunnels dan tracé 3 Oosterweel-Noord. Alle 

hellingen van beide tracés voldoen aan de ontwerprichtlijnen echter tracé 3 heeft meer hellingen 

dan tracé 4. Tracé 4 heeft dan weer enkele convergentie- en divergentiepunten die niet voldoen. 

De grote hoeveelheid tunnels (lange en korte) en het grote aantal convergentie- en 

divergentiepunten nabij tunnelmonden bij tracé “4 2e Kennedytunnel + overkapping DRW” 

worden op vlak van tunnelveiligheid als minder veilig beschouwd dan het grotere aantal hellingen 

en enkele convergentie- en divergentiepunten bij tracé 3 die niet voldoen. 

Tracé “3 Oosterweel-Noord” is op vlak van tunnelveiligheid als veiliger te beschouwen dan “4 2e 

Kennedytunnel + overkapping DRW”. 

3) Oosterweel-noord - 5) Centrale tunnel 

Lengte: 

Hoewel tracé 3 2 tunnels heeft liggen en tracé 5 slechts 1 tunnel, is de tunnel bij tracé 5 

substantieel langer dan de som van de 2 tunnels samen (1750 m en 2300 m bij 3 tegenover 7620 

m bij 5). Dit maakt dat het potentieel aantal aanwezigen in de tunnel bij tracé 5, rekening 

houdende met het aantal rijstroken in de tunnel, groter is bij 5 dan bij 3. Bovendien zijn de 

interventiemogelijkheden bij 5 als gevolg van de aaneengesloten lengte beperkter dan deze bij 

3, en zijn de vluchtmogelijkheden als gevolg van de grotere afstand tussen de dwarsverbindingen 

beperkter. 
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Convergentie- en divergentiepunten: 

Tracé 3 heeft meer convergentie- en divergentiepunten. Bovendien voldoen enkele convergentie- 

en divergentiepunten niet. 

Hellingen: 

Tracé 3 heeft meer hellingen dan tracé 5. 

CONCLUSIE: 

De zeer grote lengte van de tunnel in tracé 5 wordt op vlak van tunnelveiligheid als onveiliger 

beschouwd dan de meerdere kortere tunnels, meer hellingen en niet conforme convergentie- en 

divergentiepunten in het tracé 3. 

De “3 Oosterweel-noord” is op vlak van tunnelveiligheid veiliger te beschouwen dan “5 Centrale 

tunnel”. 

4) 2e Kennedytunnel + overkapping 

4) 2e Kennedytunnel  + overkapping DRW - 5) centrale tunnel 

Lengte: 

Tracé 4 heeft 6 tunnels, met lengtes 2680 m, 490 m, 2420 m, 450 m, 490 m, 1330 m.  Tracé 5 

heeft slechts 1 tunnel maar deze heeft een aanzienlijke lengte van 7620 m. Dit maakt dat het 

potentieel aantal aanwezigen in de tunnel bij tracé 5 erg hoog is. Bovendien zijn de 

interventiemogelijkheden bij 5 als gevolg van de aaneengesloten lengte beperkter dan deze bij 

4, en zijn de vluchtmogelijkheden als gevolg van de grotere afstand tussen de dwarsverbindingen 

beperkter. 

Convergentie- en divergentiepunten:  

Beide tracés hebben op- en afritten voor en na de tunnelmonden. Allen voldoen aan de 10-

secondenregel en zijn op voldoende veilige afstand voor de tunnelmonden voorzien. Tracé 4 

heeft aanzienlijk meer convergentie- en divergentiepunten.  

Helling:  

Alle hellingen voldoen aan de richtlijnen. Tracé 4 loopt nagenoeg vlak, heeft enkel t.h.v. de 

kruising met de Schelde hellingen. Tracé 5 bestaat uit 1 tunnel en heeft dus ook en beperkt aantal 

hellingen. 

CONCLUSIE: 

De zeer grote lengte van de tunnel van tracé 5 is erg nadelig voor de interventiemogelijkheden. 

De bouwmethode “boortunnel” is vanwege de grotere tussenafstand van de dwarsverbindingen 

en het ontbreken van een afzonderlijke vluchtgang dan weer erg nadelig voor de evacuatie. Dit 

wordt op vlak van tunnelveiligheid als minder veilig beoordeeld dan minder convergentie- en 

divergentiepunten. 

De “5 centrale tunnel” is op vlak van tunnelveiligheid als minder veilig te beschouwen dan “4 2e 

Kennedytunnel + overkapping DRW”. 



     

 

  

Planfase Oosterweelverbinding – Tunnelveiligheidsrapport 29 van 30 

ALGEMENE CONCLUSIE 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van de bovenliggende toelichting. 

 De veiligheidseigenschappen van de tunnels met ruimtelijke impact werden in dit rapport 

beoordeeld en met elkaar vergeleken. Dit leidt tot volgende rangschikking.  

1) Tracé 1A) Oosterweelverbinding brug AK (21) 
2) Tracé 1B) Oosterweelverbinding tunnel AK (19) 
3) Tracé 3) Oosterweelnoord (17) 
4) Tracé 2B) Meccano met Scheldelaan (15) 
5) Tracé 2A) Meccano Basis (11), 2C) Meccano Polderdijkweg en 4) Kennedytunnel + overkapping 

DRW 
6) Tracé 5) Centrale tunnel (7) 

Tracé 1A - Oosterweelverbinding + brug AK en Tracé 1B - Oosterweelverbinding + tunnel AK 

hebben meerdere tunnels met lengtes van ca. 2000 m. Er is steeds voldaan aan de 

ontwerprichtlijnen m.b.t. hellingen en convergentie- en divergentiepunten wat de tunnelveiligheid 

ten goede komt. 

Tracé 3 – Oosterweel-Noord heeft een kortere totale tunnellengte dan tracé 1A en 1B maar 

voldoet niet overal aan de ontwerprichtlijn m.b.t. convergentie- en divergentiepunten. Met name 

t.h.v. de Scheldetunnel ligt de op- en afrit erg dicht bij de tunnelmond. 

Tracé 2B - Meccano Scheldelaan heeft tunnels vergelijkbaar met tracé 1A en 1B maar voldoet 

niet overal aan de ontwerprichtlijn m.b.t. convergentie- en divergentiepunten. De oprit voor de 

Hansatunnel, van zuid naar noord voldoet niet aan de 10-secondenregel. 

Tracé 2A - Meccano Basis en tracé 2C – Meccano Polderdijkweg zijn vergelijkbaar. Beide tracés 

beschikken over een tunnel met een aanzienlijke lengte van ca. 4000 m. De langere lengte zorgt 

voor een grote hoeveelheid aanwezigen in de tunnel en vergroot de finale ontruimingstijd in geval 

van een calamiteit. Bij beide is niet overal voldaan aan de ontwerprichtlijn m.b.t. convergentie- en 

divergentiepunten. 

Tracé 4 - Kennedytunnel + Overkapping DRW heeft een zeer groot aantal tunnels met lengtes 

variërend van 450 m tot ca 2700. Tracé 4 heeft de grootste totaallengte aan tunnel met ca. 7900 
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CONCLUSIE 1A) 1B) 2A) 2B) 2C) 3) 4) 5)

1A) 3 3 3 3 3 3 3 21

1B) 1 3 3 3 3 3 3 19

2A) 1 1 1 2 1 2 3 11

2B) 1 1 3 3 1 3 3 15

2C) 1 1 2 1 1 2 3 11

3) 1 1 3 3 3 3 3 17

4) 1 1 2 1 2 1 3 11

5) 1 1 1 1 1 1 1 7
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m. De convergentie- en divergentiepunten voldoen aan de richtlijnen en het tracé beschikt verder 

over weinig hellingen. 

Tracé 5 - Centrale tunnel is een tracé met één lange tunnel van ca. 7600 m. Bovendien wordt hij 

gebouwd d.m.v. de boortechniek. Het grote aantal aanwezigen, de langere finale ontruimingstijd, 

het beperkter aantal vluchtmogelijkheden en het ontbreken van een afzonderlijke / gescheiden 

vluchtgang maakt dat dit tracé als het minst veilige kan beschouwd worden. 

 


