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De staat van uw weg digitaal in beeld  
 

Wegadvies van Esha via een digitale tool 

 

Een advies over de staat van onderhoud van een weg kost veel tijd. Met de huidige 

krimpende budgetten voor wegonderhoud is het echter belangrijk om binnen het 

beschikbare budget de juiste keuze voor onderhoud of schadeherstel te maken. Om 

onverwachte kosten te voorkomen is monitoring over meerdere jaren cruciaal. 

 

Professioneel en digitaal 

Om een gedegen en relatief snel wegadvies uit te kunnen brengen aan ingenieursbureaus en 

wegbeheerders, heeft Esha een digitale tool ontwikkeld. De adviseurs van Esha brengen via 

deze applicatie de betreffende weg compleet in beeld.  

 

De locatie, de schades en de te behandelen weggedeeltes worden, ondersteund door 

uitgebreid beeldmateriaal, in een digitaal adviesrapport gepubliceerd. In dit rapport krijgt u 

een uitgebreid advies over de eventuele toepassing van een slijtlaag, oppervlakbehandeling, 

levensduur verlengend onderhoud met Pentack of asfaltwapening.  

 

Dit adviesrapport wordt opgeslagen in een database en blijft dus ook beschikbaar als 

uitgangspunt bij nieuwe schades of onderhoud. 

 

Koppeling met bestekservice 

De wegadvies tool kan gekoppeld worden aan de online bestekservice van Esha, waardoor 

de bestekteksten voor de geadviseerde producten gelijk beschikbaar zijn om in het bestek 

op te kunnen nemen. 

 

De wegadvies tool wordt komende week geïntroduceerd op de Infra Relatiedagen in 

Hardenberg.  

 

Esha Infra Solutions 

Esha Infra Solutions is al meer dan 80 jaar actief in de productie van bitumen producten voor 

de wegenbouw. Wij bieden (duurzame) oplossingen voor het aanleggen van asfaltwegen en 

optimaal wegonderhoud. Onze researchafdeling zorgt voor een continue ontwikkeling van 

nieuwe asfaltproducten, waarbij de modernste productiemiddelen – en methodes tot onze 

beschikking staan. Esha Infra Solutions is onderdeel van de Icopal Groep, actief in Europa en 

Noord-Amerika. 
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Voor meer informatie over de wegadvies tool van Esha kunt u contact opnemen met: 

 

Esha Infra Solutions  

Ludo van Duuren, Directeur Verkoop & Uitvoering 

Tel.: (06) 53410945  

E-mail: nlldu@icopal.com   

Internet: www.eshainfrasolutions.nl 

 


