
Markering verwijderen I Tijdelijke markering verwijderd op de A4

De weg in beweging
Markeringen zijn er om de weggebruikers duidelijkheid te geven. 

Wegen veranderen en bij wegwerkzaamheden worden tijdelijke 

markeringen aangebracht om optimale veiligheid te behouden. Deze 

tijdelijke markeringen moeten echter, in weer en wind, verwijderd 

kunnen worden om de (nieuwe) weg vrij te geven met de nieuwe en 

permanente markeringen. Dit is niet altijd even vanzelfsprekend; 

omstandigheden als vorst kunnen hierbij van negatieve invloed zijn. 

Niet bij AWS Asfaltwerken!

AWS Asfaltwerken – www.asfaltwerken.nl – info@asfaltwerken.nl – +31 493 842 840



Om te zorgen voor optimale veiligheid en bereikbaarheid blijft het Nederlandse wegennetwerk continu 

in beweging. Velen professionals werken dag en nacht om Nederland in beweging te houden. Zo ook tijdens een 

koude en winterse nacht begin maart. In opdracht van BAM Infra verwijderde AWS Asfaltwerken vakkundig en 

daadkrachtig de tijdelijke markeringen op de A4 bij Leiderdorp op een moment dat weinig anderen dat konden.

Vorstonafhankelijk

De AWS techniek maakt geen gebruikt van water, wat 

anderen veelal wel doen. Op het moment dat de A4 weer 

vrijgegeven moest worden vroor het zo hard dat de 

markeringen onmogelijk met water weggehaald konden 

worden zonder gevaarlijke situatie voor de weggebruikers te 

creëren. De AWS methode had hierop hét antwoord.

Zonder oppervlakte schade

Doordat de AWS techniek zeer nauwkeurig 

en precies werkt ontstaat er geen schade 

aan het omliggende asfalt. Het nieuw 

aangelegde asfalt bij Leiderdorp ondervond 

derhalve geen enkele schade door het 

weghalen van de markeringen en de 

nieuwe markering kon weer aangebracht 

worden op het moment dat de temperatuur 

dat wel toeliet.

Compact en flexibel

AWS werkt met klein materieel waardoor de overlast tot een 

minimum beperkt wordt. Met behoud van optimale veiligheid 

voor de weggebruikers als de wegwerkers kunnen wij onze 

werkzaamheden met beperkte verkeersmaatregelen uitvoeren. 

Hierdoor is de AWS methode niet alleen effectief en 

daadkrachtig maar ook de meest optimale voor opdrachtgever 

en weggebruiker.
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