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Tel uit je winst!

Krimpende budgetten voor wegonderhoud en aanvullende 
duurzaamheidseisen dwingen wegbeheerders tot creativiteit. 
Waarom niet kiezen voor een oppervlakbehandeling, een traditionele 
onderhoudstechniek die zich keer op keer bewijst.
Oppervlakbehandelingen zorgen voor een langere levensduur, beschermen 
het wegdek en verhogen de veiligheid. Veel voordelen voor een gunstige 
prijs. Door gebruik van bitumenemulsie kan met een oppervlakbehandeling 
prima aan milieu doelstellingen worden voldaan. Bij gebruik van witte 
steenslag kan zelfs de openbare verlichting worden uitgeschakeld!   
 

Vraag uw Esha adviseur om een advies op maat

Compleet wegadvies 
Met een wegadvies van Esha weet u precies 
in welke staat wegen verkeren. Zo komt u 
niet voor onaangename verrassingen, lees 
onverwachte kosten, te staan.
Onze adviseurs brengen wegen in kaart met 
een door Esha zelf ontwikkelde adviestool. 
Het resultaat is een digitaal adviesrapport, 
vaak met foto’s en een plattegrond met 
de locaties van schades en te behandelen 
weggedeeltes. U weet precies wat u aan 
onderhoud kunt verwachten. De informatie 
blijft te allen tijde beschikbaar. Gemakkelijk 
voor onderhoud in de toekomst.

Vraag een demo op de beurs! 

Flexibele levering 
van PMB
Om een zo lang mogelijke levensduur van het wegdek  te 
bereiken, moet asfalt aan steeds hogere kwaliteitseisen 
voldoen.
Daarom wordt steeds vaker Polymeer Gemodificeerd Bitumen 
(PMB) ingezet. Esha bouwt een nieuwe fabriek. Daarmee 
kunnen we dit voorjaar ‘on demand’ PMB produceren. Dit 
betekent dat onze afnemers alle soorten en volumes PMB 
op korte termijn kunnen ontvangen, zodat zij nog flexibeler 
kunnen werken. 
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Colofon
De Eshakoerier is een uitgave van
Esha Infra Solutions bv
Hoendiep 316
Postbus 70038
9704 AA Groningen

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ons: 050 - 551 64 44

De Eshakoerier is gedrukt
op milieuvriendelijk papier.

Red Mijn Weg 2014
Samen met Bouwend Nederland en 
partners organiseert Esha de Red Mijn 
Weg themadagen. In deze seminars 
willen we de bezoekers aan het denken 
zetten over hoe om te gaan met de 
waardevolle weg. Thema voor dit 
jaar: Houd uw weg in conditie. Naast 
vakspecialisten zal o.a. Tom van ’t Hek 
zijn motiverende visie presenteren. Hij 
legt de link met topsport, waarbij een 
goede conditie ook onontbeerlijk is om 
doelen te bereiken.

Data en locaties
• 5 maart, Eindhoven
• 12 maart, Breukelen
• 13 maart, Arnhem

Voor meer informatie en aanmelden 
kijk op www.redmijnweg.nl

Volg Esha Infra 
Solutions op:
Duurzame wegenbouw:  

PenTack, onderhoudsmiddel 
met gunstig milieuprofiel
Aantoonbare duurzaamheid van materialen is een steeds belangrijker 
gunningcriterium bij inkoop en aanbesteding. Uitgangspunten voor duurzame 
producten zijn kwaliteit en levensduur.
Esha is erg actief op het gebied van milieuprofielen van producten, ofwel 
levenscyclusanalyses. Niet alleen de levensduur maakt van PenTack, een 
onderhoudssysteem dat kan worden toegepast bij ZOAB, een duurzame oplossing. 
Een milieuanalyse door TNO toont aan dat dit materiaal    het milieu op de meeste 
aspecten 25% minder 
belast dan conventionele 
onderhoudssystemen. 
Door het gebruik van 
plantaardige grondstoffen 
in de emulsie, levert 
PenTack een bijdrage 
aan het verlagen van 
de CO2-uitstoot. Het is 
onder meer voordelig in 
energieverbruik, emissies 
en afvalstoffen. 

CURSUS Trainingsdag asfaltonderhoud 
voor wegbeheerders
Voor iedereen die betrokken is bij 
wegonderhoud. Esha organiseert 
samen met SOMA bedrijfsopleidingen 
een cursus asfaltonderhoud voor 
wegbeheerders. In deze cursus komen 
technieken voor asfaltonderhoud 
en hun toepasbaarheid aan de orde. 
Ook  is er aandacht voor  kosten en 
milieuaspecten. De eendaagse cursus 
wordt afgesloten met een test, waarna 
u een certificaat ontvangt.

Data en locaties:
• 19 maart, Breda
• 9 april, Utrecht
• 23 april, Eindhoven

Voor meer informatie kijk op  
www.eshainfrasolutions.nl.
Inschrijven kan door een e-mail te sturen 
naar info@somabedrijfsopleidingen.nl
met uw gegevens en de gewenste 
datum.

Trainingsdag asfaltonderhoud voor wegbeheerders

Voor iedereen  

die betrokken  

is bij weg- 

onderhoud

CURSUS


