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Tunnelvisïe voor “De Faam”
Geschreven door Dick van de Geer, stage coordinator bij praktijkonderwijs De
Faam
Een vader of moeder die op een interessante plek werkt, wil ik nog wel
eens vragen om een excursie. Richard Hensen is zo’n vader. Op een
ouderavond kwamen we aan de praat. “Zo, Rijkswaterstaat, tunnels,
zou je misschien een keer
?“ Op een school voor Praktijkonderwijs
zijn we gek op dit soort uitjes. Onze praktisch ingestelde jongeren
Terug
ervaren het liefst de dingen in het echt. Veel praktijkvakken, stages en
dus ook excursies. Richard onderzocht, zoon Max hield het vuurtje
warm en de afspraak kon gemaakt worden.
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naar nieuwsoverzicht

“Oren dicht, jongens” Richard Hensen, vader van onze leerling Max, drukt op
de startknop van één van de drie “dikke diesels” die de Zeeburger Tunnel van
noodstroom moeten voorzien. Acht paar vingers worden tegen de oren
gedrukt. Een indrukwekkend gegrom vult de machineruimte. “Nog een!
schreeuwt Luciano. Maar dat feest gaat niet door. De rust keert weer.
“,

En wat vonden ze van deze werkplek?
• De servicetunnel verkennen (Roy en Nick: “Dat rennen was tot. Je kon een
heel eind, honderden meters!”),
• Ervaren hoe je in nood weg kunt komen (Anil: “Max z’n vader deed de
nooddeur open waardoor je de auto’s zag rijden. Behoorlijk snel en dichtbij.
Pfff”.)
• De computerruimte bewonderen (Carlos: “Het was er warm binnen. Je kon
de auto’s langs zien rijden op de schermen. Overal camera’s”.)
• Het communicatiesysteem bewonderen en onderzoeken. ( Max: “Zo’n
telefoon ziet er heel ouderwets uit. Doet ie ‘t wel?”)
• De pompen hun werk horen doen ( Roy: Hoeveel liter in 1 minuut??????)
“

In goed een uur werden alle geheimen van het tunnelwezen voor de ogen van
deze groep onthuld. Leerlingen die door te kijken en te ervaren iets geleerd
hebben dat nooit uit de boeken gehaald kan worden. Techniek ( de sector
waar deze groep waarschijnlijk voor gaat kiezen) is machtig mooi. Dat werd
alom beaamd.

“Een hele toffe excursie. Bedankt, meneer Hensen”.
Daar sluit ik me volledig bij aan, waarbij de medewerking van andere,
“onzichtbare Rijkswaterstaters” niet vergeten wordt.
Dick van de Geer
Ronleiding in de Zeeburger Tunnel
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