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Als je nog meer wilt weten
Vindje het leuk om meer boeken te lezen die met dit
onderwerp te maken hebben?
Hieronder geven weje een aantal titels met de Sisocoderingof de letter-codering.
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"Webouwen een weg"
door Jeanette Kleinveld (696.2)
Op blz. 27 t/m 33 kun je lezen hoe een asfaltweg
wordt aangelegd. Voordat het zover is, moet er
heel wat gebeuren. Ook daarover gaat dit boekje.
Verder staat er iets in over andere soorten
wegen. En over dingen die bij een asfaltweg
horen, zoals strepen en een vangrail.
"De snelweg" door Karolien Knol (377.5)
(Informatie Junior 401)
Als een asfaltweg is aangelegd, is hij nog niet
klaar om erop te rijden. Er moeten bijvoorbeeld
nog strepen op de weg komen en verkeersborden
en vluchtstroken. Dit boekje vertelt je daar meer
over.

Omslagfoto:
Het wegdek van autowegen is meestal gemaakt van asfalt.

Trefwoordenlij st

Onder redactie van:
J.H. Bakker
A. Nomen
M. Polderdijk
T. de Vos

Trefwoord

Pagina

Asfalt

4

Mengsel van zand, grind, vulstof en zwarte
olie (asfaltbitumen).

Klinkers

4

Straatstenen.

Verharde weg

6

Een weg bedekt met klinkers, asfalt of
beton.

Grondstoffen

7

Grondstoffen zijn ruwe, onbewerkte
materialen. Zand, grind, vulstof en
asfaltbitumen zijn de grondstoffen
waarvan asfalt wordt gemaakt.

Asfaltbitumen

8

Dikke, olieachtige stof, die wordt gebruikt
bij het maken van asfalt.

Grindasfalt

8

Asfalt waarin veel grind is verwerkt.

Steenslag

8

Fijn, gebroken grind.

Zandasfalt

8

Asfalt waar veel zand in zit verwerkt.
Hierdoor blijft het vrij zacht.

Asfaltinstallatie

10

Fabriek waar asfalt wordt gemaakt.

Lopende band

10

Bewegende band waarop zand of grind
wordt gestort. Zo wordt het zand en grind
gemakkelijk verplaatst.

Silo

12

Grote koker met een trechter eronder.
Hierin wordt bijvoorbeeld zand bewaard.

Eindredactie:
TjA Smit
Basisvormgeving:
Karin Lansink
Foto's:
Gemeentewerken Rotterdam
Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid, Ede
Stichting Arbouw, Amsterdam
Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt, Breukelen
Zefa, Amsterdam

De Siso-codering wordt bepaald door de bibliografische afdeling van
de lektuurinformatiedienst van het Nederlands Bibliotheek- en
Lektuur Centrum te 's-Gravenhage.
De pagina "Als je nog meer wilt weten" is samengesteld door
Julienne van den Heuvel, medewerkster van de afdeling Boek en
Jeugd van het NBLC te 's-Gravenhage.
Reeks N2
nr. N25 tim N48
Eerste druk
lste oplage
lste kwartaal 1993
ISBN 90 05 15942 1

Verklaring

i
~
J_

© Dit is een uitgave van De Ruiter, een van de fondsen van
Educatieve Partners Nederland bv.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enlof openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Stevige laag waarop de eerste laag asfalt
wordt gelegd.
Asfalt-spreidmachine

Machine waarmee het asfalt in brede
banen op de weg wordt gelegd.
Zware machine met grote, brede, ijzeren
wielen, waarmee het asfalt wordt plat
gewalst.

Nieuw soort asfalt waarvan de bovenste
laag gemakkelijk water doorlaat.

Alleen die verklaring van een woord is gegeven die
betrekking heeft op het onderwerp van dit boekje.
Veel van de omschrijvingen zijn geheel of gedeeltelijk
ontleend aan het Van Dale Basiswoordenboek Nederlands.

Je hoort het elke dag op de radio:
"...En dan volgt nu de verkeersinformatie. Door
wegwerkzaamheden staat op de A2 ter hoogte van
Culemborg een file van vijf kilometer lengte in de
richting Den Bosch. Automobilisten wordt
geadviseerd een andere route te kiezen. Tot zover de
verkeersinformatie."
Daarna klinkt er weer vrolijke muziek uit de radio.
Er staat een lange rij auto's op beide rijbanen van de
weg.
Vrachtwagens en personenauto's. Zo nu en dan komt
er beweging in de rij. De auto's kunnen weer een

Dit bord geeft aan dat al het verkeer naar de
rechter weghelft moet.
...••

stukje doorrijden. Pas na een halfuur van stoppen ...,
doorrijden ..., stoppen ..., doorrijden ... komen de auto's
langs een groot bord. Een verlicht bord met een pijl.
Al het verkeer moet naar de rechter rijbaan.
Op de andere baan kunnen geen auto's meer rijden.
Die rijbaan is met rode pionnen afgesloten voor alle
verkeer.
Op die linker rijbaan is het een drukte van belang.
Er wordt aan de weg gewerkt. Overal zijn mannen in
gele pakken druk bezig. Er komt nieuw asfalt op de
weg.
Uit een grote machine komt een dikke laag asfalt te
voorschijn.
Als een gladde, zwarte deken. Het asfalt is warm.
Kijk maar, overal zie je damp!
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Verharde wegen

Ligt er bij jou in de straat asfalt op de rijbaan? Of
rijdt het verkeer op een wegdek van klinkers? Op de
stoep liggen vast vierkante tegels.
Klinkers en stoeptegels worden met de hand gelegd.
Dat wordt gedaan door straatmakers. Het is moeilijk
en zwaar werk. Soms kun je straatmakers aan het
werk zien. Bijvoorbeeld als er een nieuwe straat
wordt gemaakt. Of als er rioolbuizen worden gelegd
in een straat. Dan worden de klinkers weggehaald.
De rioolbuizen worden vervangen. En daarna
worden de klinkers weer teruggelegd.
In veel straten is het wegdek van asfalt. Een
asfaltweg is sterker dan een weg van klinkers. En
asfalt is vlakker. Vooral als je er op de fiets op rijdt,

merk je dat goed. Je oude rammelfiets lijkt wel
nieuw! Je hoort geen rammeltje meer.

Asfalt wordt gemaakt van zand, grind, vulstof en
asfaltbitumen.
Deze vier grondstoffen worden bij elkaar gedaan.

Op drukke wegen is het wegdek bijna altijd van
asfalt en soms van beton. Op grote wegen in de stad,
maar vooral op wegen buiten de stad. Wegen buiten
de stad zijn autowegen of autosnelwegen. Op die
wegen mag alleen snelverkeer rijden. Dat zijn auto's,
motoren en vrachtwagens. Snelverkeer moet snel,
maar ook veilig kunnen rijden. Daarom wordt het
wegdek vlak en stroef gemaakt.
Op een glad wegdek kunnen auto's slippen bij het
remmen.
Klinkerwegen, betonwegen en asfaltwegen hebben
een hard wegdek. Het zijn verharde wegen.
In Nederland is wel honderdduizend kilometer
verharde weg. Daarvan is tweeduizend kilometer
autosnelweg. Er zijn ook onverharde wegen. Denk
maar eens aan zandpaden in de bossen, of op de hei.

Het wegdek van de asfaltweg is een harde, dikke
laag. Het is een sterk wegdek. Er kunnen heel zware
vrachtwagens op rijden.
Maar als het asfalt op de weg wordt gelegd, is het
nog zacht en erg heet. Dan is het een dikke, taaie
vloeistof. Daarmee kan gemakkelijk worden
gewerkt. Met een wals wordt het hete asfalt
gladgemaakt. Daarna kan het afkoelen. Het wordt
dan vanzelf hard.

Hier zie je duidelijk dat er veel grind in
grindasfalt is verwerkt.
...••

Eerst worden zand en grind gemengd (door elkaar
gedaan).
Grind en zandkorrels hebben een ronde vorm.
Er moet dus nog iets bij, om de kleine gaatjes op te
vullen.
Er wordt een wit poeder (vulstoD door het mengsel
gedaan. Alle gaatjes worden zo gevuld.
Nu moet alles nog aan elkaar worden geplakt. Daar
is een lijmstof voor nodig. Die lijmstof heet:
asfaltbitumen.
Asfalt maken is heel precies werk. En niet al het
asfalt is hetzelfde.
De ene keer wordt grof asfalt gemaakt. Dat wordt
gemaakt met grote grindkorrels.
Het heet grindasfalt .
Een andere keer is heel fijn asfalt nodig. Daarvoor
wordt het grind eerst gebroken.
Gebroken grind heet steenslag.
Soms is er asfalt nodig met extra veel zand.
Dat heet zandasfalt.
Mensen die asfalt maken, weten precies hoeveel ze
van alle grondstoffen moeten gebruiken.
Steeds wordt er nagekeken of het asfaltmengsel goed
is. Dat gebeurt in een laboratorium. Van ieder
asfaltmengsel wordt een "monster" afgehaald. Dat is
een klein beetje asfalt. Het monster wordt
gecontroleerd in het laboratorium. Pas als ze daar
zien dat het asfalt goed is, mag het worden gebruikt.
Het mag niet gebeuren, dat er verkeerd asfalt wordt
gebruikt voor een weg. Stel je voor, dat het asfalt te
zacht zou zijn. De weg zou in een paar dagen vol
geulen zitten! Al het werk zou opnieuw moeten
gebeuren. En wie zou dat moeten betalen?

In een laboratorium wordt gekeken of het asfalt
van goede kwaliteit is.
.•••

In de haven ligt een schip. Het is geladen met zand.
Op de kade liggen grote hopen grind. Laadschoppen
rijden af en aan. Ze brengen het grind en het zand

naar de asfalt-installatie.
Dat is de reusachtige
machine waarmee asfalt wordt gemaakt.
Het zand wordt in grote trechters gestort.
Het grind wordt eerst uitgezocht. Grote en kleine
korrels grind en steenslag gaan in verschillende
trechters.

In deze grote machine wordt het asfalt
gemaakt.
..•••

In de haven worden het zand en het grind
geladen.
..•••

Onder de trechters met zand en grind is een
lopende band. Automatisch komen hoopjes zand en
grind uit de trechters op de lopende band terecht.
Alles wordt zo naar een droogtrommel geleid.
Daar worden het zand en het grind gedroogd en
verwarmd.

Een andere lopende band brengt het warme mengsel
van zand en grind naar een grote machine. In die
machine wordt het asfalt gemaakt. Er is maar één
man aan het werk. Hij zit bij een tafel met heel veel
knoppen. Deze man beslist wat voor soort asfalt er
wordt gemaakt. Dit doet hij door op de juiste
knoppen te drukken.
In de machine worden zand, grind en vulstof door
elkaar geroerd. Dat gebeurt met een grote mixer. Als
laatste wordt er bitumen doorheen gemengd.

Nu wordt het mengsel donker van kleur. Het asfalt
is bijna klaar.
De dikke, donkere pap wordt heel heet gemaakt.
Het hete asfalt stroomt uit de machine in een silo.
Daarin wordt het bewaard. In de silo blijft het asfalt
heet.
Grote vrachtwagens rijden af en aan. Asfalt stroomt
uit de silo in de vrachtwagens. Ook in de vrachtwagens blijft het asfalt heet.
De vrachtwagens brengen het asfalt weg. Waar gaat
het naar toe?
Naar een nieuwe weg om de stad? Naar een fietspad
in het bos?
Of wordt dit asfalt gebruikt om de snelweg opnieuw
te asfalteren?
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Een weg op stevige grond

Een asfaltweg wordt aangelegd op stevige grond. Dat
is nodig. Er rijdt de hele dag zwaar verkeer op de
weg. Een weg mag niet verzakken.
Soms is de ondergrond van zand. Dat is stevige
grond. Maar op veel plaatsen in ons land is de grond
van veen of klei. Dat is te slap om een asfaltweg op
te leggen. Daar graven de wegenbouwers de zachte
grond eerst af.
Dat gebeurt met grote graafmachines. Er ontstaat
een diepe geul. Het lijkt wel een kanaal!
De geul wordt vol met zand gestort. Daarna gaan de
bulldozers aan het werk. Zij maken de zandlaag
mooi vlak.
Op het zand wordt een fundering aangelegd. Dat is
een extra stevige laag van zandasfalt. Nu kunnen de

zware vrachtwagens en andere voertuigen van de
wegenbouwers (het "werkverkeer") op de weg rijden
en kan het echte asfalteren beginnen.

Een weg wordt geasfalteerd
Een vrachtwagen vol met asfalt komt aan bij het
werk. De mannen van de asfaltploeg staan al klaar.
De vrachtwagen rijdt naar de grote machine. Dat is
de asfalt-spreidmachine.
Daarin wordt het hete
asfalt gestort.

De grote machine rijdt langzaam over de stevige
fundering. Ondertussen loopt het hete asfalt eruit.
In een mooie, brede laag. De asfalt-spreidmachine
kan in één keer een laag van drie meter breed
leggen, maar ook een laag van zes meter breed.
Steeds komen er nieuwe vrachtwagens met heet
asfalt aanrijden. Dit gaat net zolang door, tot een
flink stuk weg is geasfalteerd.
De asfaltlaag is niet overal even dik. Aan de
buitenkant - bij de berm van de weg - is de laag wat
dunner. Een weg moet naar de kant toe wat omlaag
lopen. Dan kan het regenwater gemakkelijk
weglopen.

De asfalt-spreidmachine verspreidt het hete asfalt
op de weg.
..•••

Nu moet de wals aan het werk. De zware wals drukt
het asfalt goed plat. Daarna wordt de volgende laag
asfalt gelegd.

Op een autosnelweg rijdt heel veel verkeer. De laag
asfalt moet dus dik genoeg zijn, om al dat verkeer te
kunnen verwerken. Daarom worden er soms wel vier
lagen asfalt op de fundering gelegd.
De eerste drie lagen worden "tussenlagen" genoemd.
Die zijn van grof grindasfalt. Elke tussenlaag is zes
centimeter dik.

Natuurlijk moeten de verschillende lagen goed op
elkaar blijven plakken. Tussen de lagen asfalt wordt
daarom een kleeflaag van bitumen gespoten. Dat
wordt gedaan met een sproeiauto.
Telkens wordt een nieuwe laag asfalt goed plat
gewalst.

De bovenste laag asfalt heet de deklaag. De deklaag
is erg belangrijk. Daar moet het verkeer op rijden.
Er mogen natuurlijk geen hobbels en kuilen in
zitten.
Als de zon fel schijnt, mag het asfalt niet zacht
worden. En als het regent, mogen er geen plassen op
de weg blijven staan. Deze laag moet dus erg sterk
en vlak worden gemaakt.
De deklaag wordt vaak gemaakt van asfalt met
steenslag. Het wordt een heel sterke laag, mooi vlak
en dicht. Dat is prettig voor de auto's. Behalve als
het hard regent. Dan hebben de automobilisten last
van het opspatten van het water.
Gelukkig is er een nieuw soort asfalt uitgevonden.
Dat heet open asfalt. Het regenwater kan bij open
asfalt een stukje in de deklaag zakken. Het water
spat dan niet meer op. En de autobanden maken op
deze deklaag niet zoveel lawaai.
Alle autosnelwegen krijgen in de toekomst een
deklaag van open asfalt. Het is belangrijk, dat de
deklaag goed stroef is. De auto's mogen niet slippen.
Daarom wordt extra steenslag op de weg uitgestrooid, als het asfalt nog zacht is.
De wals rijdt daarna heel lang heen en weer, tot de
meeste steentjes in het asfalt vastzitten. Nu is de
weg stroef genoeg.
Als het asfalt helemaal hard is geworden, kunnen er
strepen en pijlen op het wegdek worden aangebracht.
Dan is de asfaltweg pas klaar!
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Sporen in de weg

Er rijden elke dag duizenden auto's over de weg.
Daar slijt het asfalt van. Er komen sporen in de weg.
Je kunt het voelen, als je daar met de auto overheen
rijdt. Soms schud je dan heen en weer.
Een weg kan ook wel eens verzakken. Dan staan er
waarschuwingsborden langs de weg: "Pas op! Kuilen
in de weg!"
Dat is gevaarlijk. De weg moet worden gerepareerd.
Dat werk heet "onderhoud aan de weg". Er moet een
nieuwe laag asfalt op worden gelegd.
Kapotte stukken weg worden meteen gerepareerd.
Dat kan een klein stukje zijn, maar ook een paar
kilometer!
De wegwerkers moeten veilig kunnen werken. Ze
zetten de weg af met pionnen. Er worden waarschuwingsborden neergezet. En overal komen
knipperlichten.
Dan gaan de wegwerkers in hun gele pakken aan
het werk.
De bovenste laag van het asfalt wordt weggeslepen.
Dat "oude asfalt" kan opnieuw worden gebruikt. In
een fabriek wordt het gesmolten. En zo wordt er
weer nieuw asfalt van gemaakt.

Eindelijk, daar is het einde van de werkzaamheden
aan de weg. Opeens kan er weer op twee rijbanen
worden gereden.

Langs het werk reden de auto's niet hard. Overal
stonden borden met de tekst: "Maximumsnelheid 70
km per uur". Op andere borden stond te lezen: "Denk
aan de werkers aan de weg. Ze werken voor uw
veiligheid" .
Maar nu is de file voorbij. De auto's kunnen weer
harder rijden.
Dat gaat fijn! Het asfalt is splinternieuw. Er zit geen
kuiltje in!

Het is prettig rijden op zo'n nieuwe, gladde
weg!
...••
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klaar om erop te rijden. Er moeten bijvoorbeeld
nog strepen op de weg komen en verkeersborden
en vluchtstroken. Dit boekje vertelt je daar meer
over.

Waar gaat dit boekje over?
Er wordt aan de weg gewerkt. Uit een grote, dampende
machine komt een dikke laag asfalt te voorschijn. Even
verderop rijdt een wals heen en weer. Het warme asfalt
wordt mooi vlak gewalst.
De autosnelweg wordt opnieuw geasfalteerd. Dat is een
heel karwei. Soms gaat het werk dag en nacht door.
In de ochtendspits en in de avondspits ontstaat er een
kilometerslange file. Het kan soms wel een half uur
duren, voordat het verkeer weer kan doorrijden.
Maar bijna iedereen heeft er het wachten wel voor
over. Want als het werk klaar is, is het veel prettiger
rijden. En veiliger ook! De weg is dan weer
als nieuw ...

Junior Informatie, een serie boekjes
waarin allerlei zaken worden uitgelegd.
In de boekjes zijn bepaalde trefwoorden
dikgedrukt.
Deze woorden worden duidelijk uitgelegd.
Junior Informatie: leuk en leerzaam.

