De bouw

verandert…
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Prefab wegdek

Werken aan de weg moet vakkundig en veilig gebeuren.
Daarnaast moeten de werkzaamheden steeds sneller
worden afgerond. Het liefst ook nog op een
duurzame manier. Met prefab
wegdek kan dat.

…

je werk
ook
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De deskundige

Projectleider Elroy Akkermans en zijn teamleden vervangen
in Hengelo de kruisingen in de Diamantstraat. Met
Modieslab-platen. “Het aanleggen van een weg met het
Modieslab-systeem is duurder dan normaal asfalteren. Maar
het heeft grote voordelen. Het leggen gaat veel sneller dan
asfalteren. Op de lange termijn haalt de opdrachtgever de
extra aanlegkosten er zeker uit.”
Elroy vervolgt: “We leggen op zeven dubbele kruisingen van
de Diamantstraat betonplaten. Deze zijn in de fabriek op maat
gemaakt. Vorig jaar hebben we de noordzijde gedaan. Nu is de
zuidkant aan de beurt. De platen koppelen we aan elkaar met

Elroy Akkermans
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Het project
In het Overijsselse Hengelo is de Diamantstraat - een drukke industrieweg - van een nieuw wegdek
voorzien. In minder dan een maand tijd zijn zeven kruisingen voorzien van Mobieslab-platen.
Dit zijn een soort betonplaten die op een asfaltlaag gelegd worden. De gemeente heeft voor
dit systeem gekozen vanwege de snelheid van de werkzaamheden en de duurzaamheid van het
product. Langdurige werkzaamheden aan de kruisingen waren onmogelijk door het ontbreken
van alternatieve aan- en afvoerroutes. Modieslab is een gezamenlijke ontwikkeling van
Betonson, Heijmans en Arcadis.

een deuvelconstructie. Die zorgt ervoor dat de plaat horizontaal
kan bewegen bij temperatuurschommelingen. Verticaal wordt de
plaat geborgd. Het wegdek blijft stabiel. De betonplaten leggen
we op een nieuwe dunne asfaltlaag.”
Vloeibaar materiaal
“De platen stellen we met een draaisysteem. De ruimte die
ontstaat tussen asfalt en beton gieten we vol met een hele sterke
vloeibare grout. Die groutlaag wordt heel hard en neemt de druk
over die op de zwevende betonplaten komt te staan. Na het leggen
ruwen we de gladde platen op met een speciale straalmachine.
Dat opruwen is het enige weergevoelige onderdeel van het werk.”
Vijftig platen per kruising
“De kruisingen zijn van Modieslab. De stukken weg tussen de
kruisingen bestaan uit getrokken beton. Nu leggen we op iedere
kruising vijftig platen, vorig jaar waren dat er veertig per kruising.
Dat komt doordat we nu ook aansluitstukken moeten maken. In
totaal leggen we negenduizend vierkante meter weg. Dat zijn
630 prefab betonplaten van 3,5 bij 4,5 meter. Die wegen negen
ton per stuk. Vorig jaar hebben we vier weekeinden en drie weken
gewerkt. In deze laatste fase hebben we drie weekeinden en vier
weeksessies nodig. Sneller kun je een kruising niet leggen!”
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Veel uren op weinig dagen
Ron Voets legt en stelt de betonplaten. “Ik heb vorig jaar ook aan
de eerste fase van het project aan de Diamantstraat meegewerkt.
Dat was toen echt voor het eerst dat de platen werden gelegd. Ik
werk altijd in het beton, vooral bij projecten in de infrastructuur.
Dat doe ik liever dan de gewone bouw. Ik houd wel van het grovere
werk met de grote kranen. De laatste jaren ben ik bijvoorbeeld
betrokken geweest bij de Sophiaspoortunnel en de rondweg bij
Eindhoven. Dit is weer iets heel anders. Die afwisseling in het
werk spreekt me aan! Ik kom uit Brabant, maar werk door het
hele land. Naar Hengelo rijd ik op en neer. We maken lange
dagen, van half zeven ’s ochtends tot half acht ’s avonds. Maar
we werken alleen op maandag, dinsdag en zaterdag. Van files
heb ik met deze werktijden vrijwel geen last. Dit is een project
van een maand. Ik houd van afwisseling in het werk. Het is
extra leuk, omdat het een nieuw product is. Het is nog in de
ontwikkelingsfase. Als praktijkmensen krijgen we de kans om
feedback te geven. En daar wordt wat mee gedaan. Dat geeft veel
voldoening. Het is heel precies werk. Er is weinig tolerantie in de

Ron Voets
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De praktijk

maatvoering, slechts twee millimeter. Dat valt niet altijd mee.
In de hoogte moet er natuurlijk helemaal geen verloop zijn, de
voegen moeten netjes in een lijn lopen. Ik ben specifiek met het
leggen bezig: stuur de kraanmachinist aan en stel de platen af.
Dat kan op drie punten in de plaat, met stelbouten. Eerst waren
dat er vier, maar in de praktijk blijkt dit handiger. Dat is één van
de veranderingen die op ons aangeven zijn doorgevoerd.”

Raymond Falke
Kranen voor het tilwerk
Raymond Falke is uitvoerder bij het Modieslabproject in
Hengelo. “Normaal gesproken bouw ik viaducten, tunnels en
bruggen. Dit is ander werk. Beton is beton, maar je hebt met
andere omstandigheden en uitdagingen te maken. Bij een
viaduct heb je bijvoorbeeld een andere onderbouw. Dit vak moet
je in de praktijk leren. Ik heb in dertien jaar veel werkervaring
opgebouwd. Eerst was ik timmerman, maar ik heb doorgeleerd
voor uitvoerder. Ik heb het hier in Hengelo uitstekend naar
mijn zin. Het is een goed team waarmee ik werk. We werken
hier nu met dertien mensen, maar dat verschilt per dag. Het
hangt af van wat we moeten doen. Echt zwaar werk is het niet.
De kranen doen het tilwerk. Dat scheelt een hoop. Wel maken
we lange dagen om de planning te halen. Toch is het goed te
doen. Iedereen kent zijn taken. Gelukkig is het mooi weer. Dat
heeft weinig invloed op het werk, maar voor het team is het wel
prettig. Alleen bij het stofvrij stralen hebben we de zon nodig.
Ik vind het een mooie innovatie. Ik wil niet werken met een
product waar ik niet achter sta.”
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