
Nachtelijke onderzoeken 
 in de Maastunnel

Bijna 500.000 tegels 
Nico de Bont is betrokken bij dit bijzondere project omdat 
het een Rijksmonument betreft. Wij brengen de te restaure-
ren monumentale onderdelen van de tunnel in kaart en 
leggen zo de wijze van restaureren vast. Een van de 
monumentale onderdelen is het tegelwerk. De tunnel 
bestaat uit bijna 500.000 tegels, die een voor een, door ons 
worden onderzocht. Omdat de tunnel overdag toegankelijk 
moet zijn voor het verkeer, worden deze onderzoeken  
’s nachts uitgevoerd. Hoog tijd voor een gesprek met onze 
vakmannen!

Gestickerde tunnelbuis 
We brengen ’s nachts een bezoek in de tunnel tijdens de 
laatste check van het tegelwerk. Als je goed kijkt zie je 
allemaal gekleurde stickers op de wand. Vakmannen Stijn, 
Theo en John zijn druk in de weer met de analyse van deze 

gestickerde tegels. Ook uitvoerder Toon en projectleider 
Eddy controleren de tegels op gradatie van beschadiging. 
“Alle tegels worden geïnventariseerd op diverse criteria als; 
loszittend, kapot vanwege bijvoorbeeld langsrijdend 
verkeer, niet origineel of ernstig beschadigd. We stellen het 
onderzoek vanwege gewijzigde inzichten bij en tegels die 
kwalitatief goed genoeg zijn, laten we zitten”, licht Eddy toe. 

Rotterdamse mentaliteit 
Ondanks dat alle mannen overdag nog gewerkt hebben op 
andere projecten zijn ze vanaf minuut één gemotiveerd en 
enthousiast. “De sfeer onderling is super. De Rotterdamse 
‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit geldt voor ons als 
rasechte Brabanders ook”, zegt Toon. Theo en John vullen 
aan: “We zijn een hecht team, letten goed op elkaar en 
hebben plezier in het werk.” 

Geen besef van tijd
In de drukste periode van het onderzoek waren 2 weken 
lang iedere nacht 8 medewerkers aan het werk. ’s Nachts 
werken brengt de nodige aanpassingen met zich mee.  
“Het zit niet in je ritme om overdag te slapen en om 20.00 
uur naar je werk te rijden”, geeft Stijn aan. “We zijn onder 
de grond in speciaal tunnellicht aan het werk, dat is ook 
wennen. Doordat je geen daglicht ziet heb je totaal geen 
besef van tijd. Vorige keer reden we met daglicht de tunnel 
weer uit.” Na die twee weken hebben ze de laatste ochtend 
speciaal gevierd. John: “We hebben normaal op vrijdag friet 
als lunch, maar nu kwamen we natuurlijk op vrijdagmorgen 
uit de nachtshift. We hebben toch de traditie voortgezet en 
met het team hamburgers gebakken.”

Belang van het monument
In het project is het belangrijk dat de ‘look en feel’ behou-
den blijft en de authentieke elementen niet verloren mogen 
gaan. “Dat vind ik ook het mooie van ons bij Nico de Bont. 
Welk project we ook doen, wij kijken altijd naar het belang 
van het monument. Dat is hier niet anders”, geeft Toon aan. 
“We gaan voorzichtig te werk, hebben respect voor het 
monument en voeren de inventarisatie met beleid uit. Op  
de stickers na, ziet niemand dat wij hier een grootschalige 
inventarisatie hebben uitgevoerd. Alles is netjes achterge-
laten.”

Oplevering 2020
De renovatie van de Maastunnel gaat in totaal twee  
jaar duren en is naar verwachting eind 2019 afgerond.  
Aansluitend vinden de werkzaamheden aan de fiets- en 
voetgangerstunnel en overige bouwkundige ruimten plaats. 
Dit is in het voorjaar van 2020 gereed. Na deze periode is de 
combinatie verantwoordelijk voor instandhoudingsactivitei-
ten tot en met eind 2022.

FACTS

>  De oudste afgezonken tunnel van Nederland 
(1932)

>  De tunnel omvat vier buizen: twee voor auto’s, 
een voor fietsers en een voor voetgangers. 

> 1,4 km per autobuis
>  0,6 km per buis voor fiets- en voetgangers
>  8800 tegels in 1 laag, bijna 500.000 tegels in 

totaal handmatig gecheckt 
>   2 tot 3 weken, elke nacht 6-8 medewerkers aan 

het werk

WERKZAAMHEDEN

>  Inventariseren alle stalen kozijnen en roosters
> Alles vastgelegd in fotoboeken 
>  Opzetten diverse technische proeven zet- en  

lijmtechniek
>  Hechtsterkte bepalen van diverse zet- en  

lijmmortels
>  Beoordelen diverse replica-tegels
> Diverse reinigingsproeven

Samen met onze TBI ondernemingen CroonWolter&Dros en Mobilis heeft Nico de Bont de 
opdracht gekregen om in integraal verband de renovatie en restauratie van de Maastunnel in 
Rotterdam in goede banen de leiden. De aanleiding voor de grootschalige renovatie is dat in 
2011 is gebleken dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Daarnaast 
moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid. 2016 is het jaar om samen 
de exacte werkzaamheden te bepalen en te zorgen dat de werkvoorbereiding goed op orde is 
voor een foutloze start in juli 2017. 

54 op het werk

Op het werk

winter 2016de Driepas

Een deel van Team Maastunnel, bestaande uit Eddy de Veer, 
Stijn Opheij, John de Kovel, Toon Weijters en Theo Boelen, 

staat klaar om de nachtshift in te gaan. 


