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Anne Kompagnie

Z
even dagen in de
week werkte Pe-
ter den Haan van
Den Haan Machi-
neverhuur uit
Westland de af-
gelopen maan-

den. ,,De hele bouwlogistiek van
de Victory Boogie Woogietunnel
heb ik begeleid. Het was zwaar,
maar ook heel mooi. Een fantas-
tisch project met een fantastisch

team. Dit gaat zóveel goeds bete-
kenen voor de Haagse verkeers-
doorstroming.’’

Den Haan is een van de honder-
den genodigden uit binnen- én
buitenland, die gistermiddag met
een uitbundige lichtshow een
ware mijlpaal vierden. Immers, de
bouw van de tunnel is officieel
voltooid. Nu rest alleen nog de af-
werking. Vanaf 1 juni 2020 kunnen
de eerste auto’s gebruikmaken van
de tunnel en van de de rest van de
Rotterdamsebaan.

Sjaak Bral, aanwezig als presen-
tator van de show, is zeer onder de
indruk van deze ‘triomf van de
techniek’. ,,Alleen die naam, hè.
Waarom wordt Rotterdam er nou
bijgehaald? Dat gevoel had ik ook
met de Utrechtsebaan, hoor. Neem
een voorbeeld aan Peking, daar he-
ten de wegen rondom de stad
doodeenvoudig Peking 1, 2 en 3.’’
Wethouder Boudewijn Revis
hoopt niettemin dat de weg bin-
nen de kortste keren een begrip
wordt in de stad en ver daar bui-

ten. En dat geldt ook voor de naam
van de tunnel. Niet dat hij wil dat

het verkeer in en rond de tunnel
straks vaak vaststaat, maar: ,,Het is
toch prachtig om straks de filele-
zer op de radio te horen zeggen dat
het druk is rondom de Victory
Boogie Woogietunnel?’’

Het belang van de tunnel en de
baan kan wat hem betreft niet
worden overschat. ,,Voor de Hage-
naar die hier rijdt, maar ook voor
de hele ontwikkeling van de
Binckhorst, steeds belangrijker als
woon- en werkgebied.’’

Hij is zwaar onder de indruk van

� Wethouder Revis geeft tekst en uitleg. � De Fokker Terminal zit bomvol.� Presentatie: Sjaak Bral.

Alleen die naam...
Waarom wordt
Rotterdam er nou
bijgehaald? 
—Sjaak Bral
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FEEST BOREN VAN DE VICTORY BOOGIE WOOGIETUNNEL IS KLAAR

‘Triomf der 
techniek’

Zo’n 1,6 kilometer lang is de Victory
Boogie Woogietunnel. Gisteren
vierden bouwers, politici en
aannemers dat het boren ervan is
voltooid. Tijdens een spectaculaire
lichtshow in  de tunnel knalden de
champagnekurken. Ook in de Fokker
Terminal was het groot feest.
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� Met champagneflessen in de hand zetten deze werklieden
vanaf de boorkop het feest in de tunnel in gang.

� Honderden mensen aanschouwen in de boortunnel een flit-
send spel van rook en licht. FOTO’S FRANK JANSEN

� Astrid Oranje van de stichting R.K. Begraaf-
plaatsen met een beeld van Sint Barbara, be-
schermheilige van de tunnelbouwers. De heilige
heeft haar werk goed gedaan. � Bral (links) en Revis nemen afscheid.

wat er is gepresteerd. ,,Ik heb een
militaire achtergrond en ik her-
kende hier de afgelopen tijd een
werkwijze die deed denken aan
een militaire operatie, zó minuti-
eus waren voorbereiding en uit-
voering’’, aldus de wethouder.

Opgravingen
Het gebied rondom de tunnel
wordt de komende tijd verfraaid
met kunstwerken geïnspireerd
op het werk van Mondriaan én
met opgravingen uit de Ro-

meinse tijd, ontdekt tijdens de
tunnelwerkzaamheden.

Paul Janssen, projectdirecteur
Rotterdamsebaan namens de ge-
meente Den Haag,     is trots op wat
er allemaal is klaargebokst de af-
gelopen maanden. ,,Zonder ver-
tragingen en zonder ongelukken
met werknemers. In de media lij-
ken dit soort bouwprojecten sy-
noniem te staan voor tegenval-
lers en ellenlange stremmingen,
maar daar is hier geen sprake
van.’’

Martin Potter, projectmanager
bij de Combinatie Rotterdam-
sebaan, beaamt dat. ,,Ondanks
dat er op een bepaald moment
tijdens de werkzaamheden tril-
lingen zijn geconstateerd
rondom Voorburg, is de enige
melding die ik kreeg juist een po-
sitieve schadeclaim. Een bewo-
ner had al járen last van een
klemmende deur. Dankzij de
werkzaamheden aan de tunnel
gaat zijn deur nu weer soepel
open en dicht.’’


