
 

  

Flinke groei aantal passages Westerscheldetunnel in 2018 
 
Afgelopen jaar is het aantal passages met 5,3% gegroeid ten opzichte van 2017. Het 
aantal passages bedroeg 7.565.315 in 2018, versus 7.184.988 in 2017. Gemiddeld waren 
dat 20.727 passages per dag. In de categorieën drukste dag, drukste week en drukste 
maand ooit, zijn net als vorig jaar records gebroken. De drukste dag was woensdag 9 
mei, de drukste week was week 26 en de drukste maand was augustus. 
 
Als we kijken naar de groei per voertuigcategorie, dan vond de grootste groei in absolute zin 
plaats in categorie 1 personenauto’s. In totaal passeerden er in 2018 277.574 meer 
personenauto’s dan in 2017 (+4,7%). Het vrachtverkeer (cat. 4) groeide procentueel fors (met 
+11%) en was daarmee goed voor 8,4% van alle passages. 
 
 

Categorie Voertuig Passages 2018 Passages 2017 Verschil Verschil 

1 Personenauto 6.214.514 5.936.940 277.574 +4,7% 

2 Personenauto met aanhanger 326.790 312.432 14.358 +4,6% 

3 Kleine vrachtwagen, bus 165.598 149.094 16.504 +11% 

4 Vrachtwagencombinatie 633.944 571.298 62.646 +11% 

5 Motor  52.322 47.559 4.763 +10% 

 Vrije passages op tolvrije dagen 113.283 115.361 -2078 -1,8% 

 Vrije passages 58.864 52.304 6.560 +12,5% 

      

 Totalen 7.565.315 7.184.988 380.327 +5,3% 
 

 
Op de drukste dag van 2018, woensdag 9 mei 2018, passeerden er 29.218 voertuigen. Dit had 
te maken met vakantieverkeer voor Hemelvaart. De drukste week was week 26 (de laatste 
week van juni) met 162.477 passages en de drukste maand was augustus met 687.001 
passages. Op vrijdag 2 november passeerde de 90-miljoenste klant sinds de opening in 2003. 
 
Oorzaken van de groei 
De toename van het aantal passages in 2018 is een combinatie van meerdere factoren. De 
economische ontwikkeling, de toename van bedrijvigheid in de Zeeuwse havens en de groei 
van het toerisme uit België spelen een duidelijke rol. Daarnaast heeft de verbeterde 
infrastructuur rondom de Westerscheldetunnel met in het zuiden de Sluiskiltunnel en de 
vernieuwde Tractaatweg en in het noorden de verdubbelde Sloeweg ook zeker invloed op de 
groei. 
 
 
 



 

  

Beschikbaarheid 
We streven naar een 24/7 beschikbaarheid van de Westerscheldetunnel. Toch is het soms 
nodig om de tunnel tijdelijk af te sluiten voor bijvoorbeeld onderhoud of een incident. In 2018 
waren beide buizen van de Westerscheldetunnel 97,7% van de tijd volledig beschikbaar voor 
het verkeer. De totale tijd dat de Westerscheldetunnel in 2018 ongepland niet beschikbaar was, 
bedroeg 53 uur. In 2017 was dat 59 uur. 
 
Kerncijfers 2018 t.o.v. voorgaande jaren 
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  2018 2017 2016 2015 
Beschikbaarheid (in % van tijd)     
Zonder onregelmatigheden  

97,7 97,2 98,1 98,4 
     
Verkeer     
 
Aantal passages per jaar 

 
7.565.315 7.184.988 6.654.963 6.260.906 

 
Aantal passages per dag (gem.) 

 
20.727 19.685 18.183 17.153 

 
Aantal passages t-tag 

 
4.989.641 4.767.564 4.482.486 4.233.381 

 
Aantal passages veelgebruikers 
(=meer dan 150 passages per jaar) 

 
 

1.353.111 1.284.330 1.208.335 1.102.515 
 
Aantal passages tolvrije dagen 

 
113.283 115.361 113.920 108.954 

     
t-tags     
 
Aantal t-tag abonnees 

 
56.199 54.539 54.068 53.705 

 
 
 
Aantal t-tags in omloop 

 
 
 

86.885 83.141 80.654 78.364 
     


