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Taken Installatie Neoweb Load Support

• Veiligheid voorop
• Voorbereiding lokatie
• Ankers
• Uitleggen Neoweb secties
• Verbinden Neoweb secties
• Opspannen Neoweb secties
• Vullen en verdichten



Veiligheid voorop
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• Voorbereiding lokatie
– Controleer ondergrond op aanwezigheid

van ondergrondse nutsvoorzieningen

• Plaats verkeersmaatregelen
– Voor veiligheid werknemers en

weggebruikers

• Persoonlijke veiligheidsuitrusting
– Helm, vest, handschoenen, bril

• Electrisch gereedschap
– Volg voorschriften van fabrikanten

• Constructie voertuigen
– Volg de standaard voorgeschreven

procedures

• Vullen Neoweb en aanbrengen verhardingen
– Voorkom onveilige situaties
– Volg de standaard procedures



Belangrijke punten

• Voor aanvang
– Controleer gespecificeerd materiaal en

gereedschap op lokatie
– Houd de technische tekeningen bij de

hand
• Layout

– Calculeer de wegbreedte en de
Neoweb secties

– Zorg voor installatie in de juiste richting
en zorg er voor dat de cellen op de
juiste maatvoering geopend zijn

• Afvullen van de cellen
– Voorkom schade aan het materiaal

door machines
– Controleer of de cellen voldoende

gevuld zijn
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Gereedschap & Uitrusting

• Neoweb™
Secties

• Ankers of
• Piketten

• Pneumatische
Nietmachine

– 1/2" (13 mm)
Verzonken
nietjes

5

• Compressor
en Generator

• Pneumatische
Hamer
(optioneell)

• Geotextiel
(indien
geadviseerd)
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Voorbereiding lokatie

• Ondergrond
– Uitgraven/cleanen
– Egaliseren/verdichten
– Markeer oppervlak en

plaats ankers op juiste
afstand

• Geotextiel
– Installatie volgens

voorschriften fabrikant
– Zorg voor voldoende

overlap

PRS Proprietary Information Slide 6



Ankers/piketten langs route

• Hout, staal, of Neo-Ankers
• Voorkom schade

ondergrondse
nutsvoorzieningen

• Geotextiel (indien advies)
– Filterend
– Niet-filterend

• Ankers op vaste afstand
– Volgens technische tekening
– Minimaal 1 anker op elke

2 geopende cellen (~50 cm)
– Laat ankers aan bovenzijde

uitsteken om later makkelijk te
kunnen verwijderen

– Zet een maatstreep

PRS Proprietary Information



Verwerking op lokatie
• Richting van de cellen

– Standaard afmeting
– 2.5 x 8m (lxb - geopend)

– Leg de gesloten secties parallel
aan wegrichting (2.5m lang) en
verbind de secties onderling
middels nietjes (2 pers)

– Cellen v.d secties rechtstandig
openen over breedte van de weg
(8m wide)

• Lay out
– Calculeer secties op

maatvoering wegdeel
– Verspreid secties parallel aan

wegdeel
– Indien nodig op maat zagen
– Bewaar delen voor eventueel

hergebruik
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Verbind secties middels pneumatische
nietmachine en verzonken nietjes
• Rug tegen Rug

– Plaats 2 secties in de lengte
richting langs elkaar

– Uitvoering met 2 personen
– Verbind de onderlinge cellen

door middel van nieten

– LET OP! Sla geen cellen over.

• Einddeel tegen Einddeel
– Plaats twee uiteinden van

naastliggende segmenten
over elkaar

– Verbind deze doormiddel
van nieten (3-7 st. per las)

– Sla geen flappen over!
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Werk correct

• Plaats nietjes op de
naden

• Sla geen cellen over (rug
tegen rug) of strips (eind
tegen eind)

• Gebruik de juiste hoeveelheid
aanbevolen nietjes per
celhoogte.
< 75 mm – 3 nietjes
<100 mm – 4 nietjes
<150 mm – 5 nietjes
<200 mm – 6 nietjes
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Uitzetten Neoweb Secties

• Uitzetten secties
– Plaats secties aan 1 zijde over de

geplaatste ankers
– Trek de cellen uit en span ze over

de tegenover geplaatste ankers

• Controleer
– Zijn de cellen geopend op de

juiste afmeting (zie tek.)
– Snijd overtollige cellen weg
– Verwijder de ankers na het

afvullen
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Speciale Situaties

• Bochten
– Rek buitenste cellen extra op
– Rek binnenste cellen minder op
– Let er op dat dit niet meer dan

15% is
• Gebruik prefab trapezium-

vormige secties voor grote
bochten

• Draagbaar frame
– Span de sectie over het

frame
– Keer het frame om
– Vul de sectie af en

herhaal procedure
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Vullen van de cellen

• Voor belasting met constructie
machines

– Controleer of de buitenste cellen ook
gevuld zijn

– Controleer de 7 cm minimale
overlaging boven de cellen

– Rijd niet met voertuigen over
eventueel blootliggende cellen

– Voorkom te hoge snelheden,
remmen en draaien

• Plaatsen van de vulling
– Vul eerst de eerste celrijen
_ Laat vullingsmatertiaal niet meer dan 1

meter vallen tijdens vullen
_ Vul de cellen met >7 cm overlaging
– Druk de vulling aan middels shovel blad
– Verwijder overtollig materiaal
– Zorg er voor dat er geen cellen bloot

liggen
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Egaliseren en verdichten

• Volg standaard procedures
• Voorkom gebruik van te zware

machines
– Deze kunnen “golven”

veroorzaken, wat een goede
verdichting tegengaat

• Egaliseer tot geadviseerd niveau en
verdicht tot de gewenste sterkte

• Volledige verdichting is vereist

– Verwijder ankers
– Verwijder grote vervuiling
– Als de totale vulling >20cm,

verdicht dan in verschillende
lagen

– Minimaal 2 cm overlaging vereist,
na volledige verdichting



Intercodam Infra B.V.
De Huchtstraat 43, 1327 EC Almere
www.intercodaminfra.com

Succes!


