
De druk bereden provinciale weg N344 van
Apeldoorn naar Garderen is over een lengte van
ca. 3,6 km met een breedte van 8,00 m, in het
kader van groot onderhoud, voorzien van een
nieuwe deklaag. Tijdens de voorbereidingen van
de werkzaamheden werd geconstateerd dat de
bestaande constructie zodanig door 
scheurvorming was aangetast dat aanvullende
maatregelen noodzakelijk waren om na 
reconstructie een verwachte gebruiksduur van 
20 jaar te behalen. 

Zowel uit financieel oogpunt als ook de beperkte
uitvoeringstijd is besloten om direct op de
bestaande constructie een 5 cm dikke uitvullaag
van STAB met hierop een HaTelit® C 40/17
asfaltwapening aan te brengen. 
De wapening, voorzien van een fabrieksmatig
aangebracht bitumineuze coating,  is in 2 dagen
tijd aangebracht op een 0,5 kg/m2 bitumenemulsie,
waarna over de HaTelit® een 4,5 cm dikke
deklaag van DAB is aangebracht.

HaTelit® C 40/17 de oplossing tegen scheurvorming
op de N344 tussen Apeldoorn en Garderen
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De eenvoudige installatie methode van de
HaTelit® en de deskundigheid van de aannemer
zijn de basis geweest om het project binnen de
gestelde tijdslimiet en kwaliteitseisen uit te 
voeren.

HaTelit® C 40/17 is een flexibele asfalt-wapening
van hoogmodulaire polymere garens voorzien
van een bitumineuze coating. Door de open
structuur is een goede verbinding tussen de
asfaltlagen verzekerd. HaTelit® is leverbaar tot
een breedte van 5,00 m.

HaTelit® in 2 dagen verlegd

Uitrollen HaTelit® mbv evenaar
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HUESKER Synthetic GmbH
Fabrikstraße 13-15  •  D-48712 Gescher/Germany

Phone +49(0) 25 42 701 -0  •  Telefax +49(0) 25 42 701 -499 
Internet: www.huesker.com  •  E-mail: info@huesker.de

Project: N344, Apeldoorn-Garderen

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

Aannemer: Bruil-Ede BV

Uitvoering: november 2006

Product: HaTelit® C 40/17

Distributeur voor Nederland:

CeCo bv Klipperweg 14
622 PC Maastricht

Telefoon 043-3527609
Fax 043-3527603
E-mail info@cecobv.nl
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HaTelit® is een geregistreerd handelsmerk van HUESKER Synthetic GmbH.

Uitrollen HaTelit®

Aanbrengen 8,00 m breed asfalt

Strak en glad onder de rupsen vandaan

Minimaal 100kg/m2 asfalt


