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De verschrikkelijke catastrofe was de aanleiding om ook in Nederland wet- en 
regelgeving flink aan te scherpen, want de conclusie was overduidelijk; een 
dergelijke ramp mocht natuurlijk nooit meer gebeuren.

‘Veiligheid boven alles’ geldt dus ook meer dan ooit bij de op dit moment in 
aanbouw zijnde tunnel bij de Spaarndammerdijk in Amsterdam, net buiten 
het centrum van de stad. In de Spaarndammerbuurt, aan de Tasmankade, 
wordt flink gebouwd en de eerste contouren tekenen zich langzamerhand 
af. De firma Max Bögl bouwt naast de dijk een tunnel voor het doorgaand 
verkeer zodat de dijk uiteindelijk alleen nog zal worden gebruikt voor bestem-
mingsverkeer. Als de tunnel wordt opgeleverd, zal dit een enorme verbetering 
betekenen voor de bereikbaarheid van het centrum van de hoofdstad vanuit 
Amsterdam-West en het havengebied. Ook de leefbaarheid van de Spaarn-
dammerbuurt zal verbeteren. De verwachting is dat veel verkeer gebruik zal 
maken van de tunnel. Natuurlijk staan de veiligheidseisen zéér hoog op de 
agenda.

Max Bögl werkt in Amsterdam nauw samen met Mebin als leverancier 
van de betonmortel. Volgens Peter van den Brink, commercieel manager 
voor Noord-Holland bij Mebin, gaat het om de levering van 35.000 m3 
betonmortel waarvan ongeveer 10.000 m3 brandwerend. “Inderdaad, 
veiligheid boven alles,” zegt de zichtbaar gedreven Van den Brink. “Mede 
ook door het ongeluk in de Gotthardtunnel zijn sinds enkele jaren speciale 
richtlijnen in wet- en regelgeving van kracht waar nieuwe constructies aan 
moeten voldoen. Wij leveren het brandwerend beton, dat wij – in samen-
werking met een aantal marktpartijen – hebben ontwikkeld. We waren in 
die ontwikkelperiode met name op zoek naar een goed alternatief voor de 
promatect platen. Wij verwerkten het brandwerend kunststofvezel in het 
beton waardoor er geen aparte platen meer hoeven te worden geplaatst. Er 
ontstond bovendien nog een ander voordeel: doordat de kunststofvezel al 
bij voorbaat is geïntegreerd in het beton, kan er gedurende de bouw van de 
tunnel efficiënter worden gewerkt. Men hoeft immers minder handelingen 
te verrichten, er hoeven geen platen te worden gemonteerd! Er is tevens 
minder mankracht nodig. Innovatie leidt dus niet alleen tot een beter (en 
veiliger) eindproduct (de tunnel) maar in de logistiek kan dus nu ook een 
slag worden gemaakt.”

Aspecten als de kwaliteit en innovatieve kracht van onze organisatie zijn 
voor Max Bögl al jaren een van de redenen om met ons samen te werken, 
zo vervolgt Van den Brink. “Uiteraard kennen we elkaar goed en weten we 
wat we aan elkaar hebben. Maar we zijn ook altijd kritisch op elkaar. Ik 
zei het al eerder: veiligheid boven alles en in die zin moet je dus nooit iets 
aan het toeval over willen laten. We jagen elkaar tot grote hoogten op. Dat 
geldt niet alleen voor het te bereiken eindproduct; wij houden per definitie 
streng vinger aan de pols bij de wijze waarop we onze werkzaamheden ter 
plekke uitvoeren, zoals de betonleveringen. Zo hanteren wij strenge criteria 
over de bereikbaarheid van de bouwplaats. Indien nodig worden specifieke 
verkeersregelaars ingezet. Deze maatregelen zijn beslist geen overbodige 
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luxe in de Spaarndammerbuurt; we zitten aanpalend aan een woonwijk en 
er is een school vlakbij de bouwplaats gevestigd. Wij maken dus ook het 
logistieke plan.”

Van den Brink verwacht dat de technologische ontwikkelingen in de beton-
sector in de komende jaren zullen versnellen. “Vanzelfsprekend zal duurzaam-
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heid een leidende factor blijven. Iedereen zal de oorsprong van de gebruikte 
grondstoffen moeten kunnen aantonen en eigenaar van deze grondstoffen 
blijven. Recentelijk heeft Mebin het Ultra Hoge Sterkte Beton geïntroduceerd. 
De verwachting is dat dit product een grote invloed zal hebben op de gehele 
betonsector. Daarnaast schat ik in dat over een aantal jaren de 3D-printtech-
nologie een grote rol zal spelen in onze branche.”   ❚

Mebin is net na de bouwvak in de zomer van 2015 begonnen met de werkzaamheden. Na verwachting worden deze in de zomer van 2016 afgerond.


