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D
anny Jowenko is spring-
meester. Met explosies ver-
wijdert hij obstakels die in
de weg zitten bij heiwerk-

zaamheden. Meestal gebruikt hij
het kneedbare, zeer explosieve
semtex. Een enkele keer neemt hij
een nog krachtiger springstof. 

De obstakels zijn vaak stalen an-
kers en trekpalen, restanten van
eerdere bouwwerkzaamheden. Om
de wanden van een bouwput over-
eind te houden, plaatst de bouwer
vaak trekpalen of ankers naast de
put. Die waaieren naar opzij uit in
de bodem, waar ze houvast vinden
in een betonnen prop. Zo bieden ze
tegenwicht aan de grond die hard
drukt tegen damwanden.

Maar die palen zitten lelijk in de
weg wanneer iemand later iets
naast de put wil bouwen. De hoge
gebouwen aan de Zuidas hadden
veel verder uit elkaar gestaan als
het niet gelukt was die ankers ook
weer weg te halen. Dat gebeurt
meestal door ze met springstof los te
springen van de betonnen voet. Ver-
volgens kan het anker, een stalen
stang, er met een graafmachine
worden uitgetrokken en is het ge-
vaar geweken dat een nieuwe hei-
paal erop vastloopt. 

Danny Jowenko heeft op die ma-
nier honderden ankers verwijderd.
Deze ochtend moet hij onder het
Centraal Station aan de slag. Daar

zitten wat ankers in de weg op de
plek waar de metrotunnel moet ko-
men. 

Jowenko is uit Zeeland komen rij-
den in een wagen met wel tien kilo
semtex. Genoeg om een kleine kern-
centrale of een ander strategisch
object mee op te blazen. Maar vol-
gens voorschrift verpakt, kan het
weinig kwaad. Hij gaat er zelfs be-
trekkelijk nonchalant mee om,
speelt ermee in zijn handen alsof
het om een bolletje stopverf gaat. 

“En dat is het eigenlijk ook,”

meldt de Zeeuw droogjes. “Er is een
lichter explosief nodig om het sem-
tex tot ontsteking te brengen. En die
ontsteker komt op zijn beurt pas in
actie zodra hij wordt geactiveerd
door een klein elektrisch stroompje.
Zolang je alles maar goed geschei-
den houdt, kan er weinig gebeu-
ren.”

Jowenko kneedt het bolletje om
een ijzeren stang die hij ongeveer
twintig meter laat zakken in de hol-

le ankerstang die in de weg zit. Te-
gelijk wikkelt hij de ontstekings-
draad af. Daarna trekt hij hard aan
een kunststof slang, die ook mee
naar beneden is gegaan. Hierdoor
wordt het semtex goed tegen de
wand gedrukt van de ankerstang.
Goed contact met het staal is be-
langrijk, wil de explosie effect sorte-
ren.

Dan drukt de springmeester af.
Een korte felle knal volgt. De grond
trilt even. Een kolom grondwater
spuit omhoog uit de buis, maar
wordt direct tegengehouden door
een kap die er voor dat doel over-
heen is geplaatst. Geen mens op het
Centraal Station die er iets van
merkt. De klap valt in het niet bij de
herrie en de trillingen van de andere
bouwwerkzaamheden en de trei-
nen. “Het staal is waarschijnlijk
over zo’n twintig centimeter verbrij-
zeld,” vertelt Jowenko. 

“Ik hoor aan de knal of het gelukt
is of niet. En anders zie ik het wel bij
het springen van het volgende an-
ker. Dan spuit als het goed is een
beetje water omhoog uit het eerder
geplofte anker. Is het niet gelukt,
dan moet er nog een keer een
springlading in. Maar dat komt zel-
den voor.” 

In totaal laat Jowenko dezer dagen
120 ankers onder het station sprin-
gen. Daarna moet de weg vrij zijn
voor de metrotunnel.

Oude trekpalen en ankers kunnen soms
lelijk in de weg zitten bij bouw-
werkzaamheden in de stad. Maar met
een beetje springstof kunnen ze vaak
wel worden verwijderd. Een serie over
de fundamenten van de stad.
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Met tien kilo explosieven
naar het Centraal Station 

D
at zal Henri Pitot niet
hebben gedacht: 277
jaar na dato vormt zijn
vinding de spil van een
discussie over de dood

van 228 mensen. Deze week concen-
treerden de speculaties over het
neerstorten van een Airbus A330
van Air France op maandag 2 juni
zich vooral op de snelheidsmeters
van het toestel. Zouden deze ver-
keerde gegevens hebben doorgege-
ven, waardoor het toestel in de At-
lantische Oceaan stortte?

De A330 mag een van de meest ge-
avanceerde vliegtuigen zijn, voor
het meten van de luchtsnelheid is
het toestel – net als elk ander vlieg-
tuig– afhankelijk van instrumenten
die werken volgens het principe dat
Pitot in 1732 ontdekte.

De wiskundige excelleerde in wa-
terbouw, in een tijd dat veronder-
steld werd dat water sneller stroomt
naarmate het dieper is. Pitot toonde
met een betrekkelijk eenvoudig
principe het ongelijk van die bewe-
ring aan. Vergelijk de druk van een
waterstroom die in een afgesloten
buis tot stilstand komt met de druk
van hetzelfde water, maar dan stil-
staand, en je kunt de snelheid van
de waterstroom uitrekenen. 

Het instrument dat daaruit ont-
stond wordt nog altijd breed toege-
past. In de waterbouw, maar ook in
Formule 1-auto’s. En in de lucht-
vaart. Vliegers moeten immers
nauwkeurig weten hoe snel hun
toestel gaat. Niet ten opzichte van
de grond, maar ten opzichte van de
omringende lucht. Er moet vol-
doende lucht over de vleugels stro-
men om het toestel in de lucht te
houden. 

Bij een vliegtuig bestaat de pitot-
buis uit twee delen: een buisje dat
direct in de luchtstroom steekt, met
daarin een tweede buisje met een
opening die haaks staat op de lucht-

stroom. Tussen die twee buisjes ont-
staat een verschil in luchtdruk –
hoe hoger de snelheid van de lucht-
stroom, des te groter het drukver-
schil.

Om die snelheidsmeting accuraat
te houden, moet ook de werkelijke
luchtdruk buiten de luchtstroom
worden gemeten. Die is immers
hoog in de lucht veel lager dan op de
grond. De meting gebeurt via een
ander instrument, de statische
poort, van buitenaf alleen zichtbaar
als een gaatje in de romp  vlakbij de
pitotbuis. De Airbus heeft drie van
dergelijke systemen, vooral om
nauwkeuriger gegevens te verkrij-
gen. 

Eén van de grootste problemen
van de pitotbuis is verstopping en
bevriezing – een reëele mogelijk-

heid op twaalf kilometer hoogte.
Omdat ook de automatische piloot
afhankelijk is van het instrument,
kan daardoor het toestel te lang-
zaam of juist te snel gaan vliegen.
Standaard is het instrument uitge-
rust met een verwarmingselement.

In 1996 stortte een toestel van de
Turkse charteraar Birgenair bij de
Dominicaanse Republiek in zee,
hoogstwaarschijnlijk omdat de pi-
totbuis verstopt was met een wes-
pennest. In hetzelfde jaar crashte
een toestel van Aeroperu, omdat de
statische poorten met plakband
waren dichtgemaakt tijdens een
schoonmaakbeurt.
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Vinding van Pitot is
nog altijd relevant
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Hij speelt met
het semtex alsof
het stopverf is 

De pitotbuis is
onontbeerlijk
voor vliegtuigen
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