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Asfalt- en betonwegenbouwer

Op zoek naar een job in de buitenlucht? Je houdt van bewegen en teamwerk? Je hebt 
een hekel aan routine? Word asfalt- en betonwegenbouwer! In dit beroep help je bij de 
aanleg, het onderhoud en de renovatie van wegen.

Klaar voor het verkeer
Is de grond afgegraven? Zijn de wegfunderingen, riolen, kabels en buizen gelegd? Dan is het 
jouw beurt. In jouw beroep maak je van de straat (opnieuw) een aangename, vlot berijdbare 
weg. Draagt ze een aantal jaren later de gevolgen van het drukke verkeer? Dan kan je haar 
weer in volle glorie herstellen, dankzij je ervaring!

Teamspirit
Als asfalt- en betonwegenwerker werk je nooit alleen. Je maakt deel uit van een krachtige 
ploeg die vooral veel werk met gemechaniseerde machines verricht. Een gezonde dosis 
teamspirit en zin voor coördinatie met de collega’s op de werf zijn dus broodnodig.

Vakmanschap en specifieke kennis
Om dit beroep veilig te kunnen uitoefenen, zowel voor de werfploeg als eventuele andere 
weggebruikers, is zeer specifieke kennis nodig: kennis van signalisatie en de inrichting van een 
mobiele bouwplaats, kunnen werken met het meetgereedschap (laser, piketten, baakstokken, 
waterpas, richtlatten, …), kunnen planlezen, kennis van de gebruikte materialen, ... Een erg 
breed beroep dus!

Veiligheid voor alles
Het geluidsniveau is vaak hoog door het gebruikte materieel. Ook het verkeer kan een bron 
van lawaai zijn. Adequate gehoorbeschermingsmiddelen zijn dus een must bij het uitoefenen 
van dit beroep. Vaak wordt geopteerd voor taakrotatie binnen de ploeg gedurende de 
werkdag om risico’s te vermijden en in goede omstandigheden te werken! 

Getuigenis
“Mijn beroep is boeiend. Ik vind het indrukwekkend hoeveel voertuigen zich kunnen verplaatsen 
dankzij het werk dat wij met onze ploeg leveren. En ik verander ook regelmatig van werf, het 
landschap en het soort werk zijn altijd anders. Dat is een groot voordeel om te vermijden dat 
het saai wordt!”

Geoffrey  •  asfalt- en betonwegenbouwer



WERKEN IN DE BOUW?

NIETS 
DAN 
VOORDELEN!

Niet alleen ontvangt u een aantrekkelijk loon, 
u geniet ook extra voordelen: 
• Premies voor uitzonderlijk of moeilijk werk 

• Een weerverletpremie

• Een premie voor bijzondere vaardigheden 

• Een jaarlijkse getrouwheidspremie

• Een vergoeding bij werkverlet door vorst, tijdelijke werkloosheid, 
werkonbekwaamheid, enz.

• Nieuwe opleidingsmogelijkheden om bij te scholen en je op te werken

• Financiële steun bij een hypothecaire lening

DE BOUW, DAT IS: 
Variatie en keuzes
De sector stelt een waaier aan beroepen voor: van renovatie van een woning tot een omvangrijke weg- en 
waterbouwwerf, in een kleine ploeg of bij een groot bedrijf, binnen of buiten, artisanaal of met innovatieve 
technieken en revolutionaire materialen, ... Er zijn dus genoeg mogelijkheden om een beroep en een 
arbeidsomgeving te vinden die overeenkomt met je voorkeur en persoonlijkheid.

Innovatief en dynamisch
Het innovatievermogen van de sector komt tot uiting in talrijke opmerkelijke evoluties, die tonen dat 
bouwbedrijven zich aan passen aan de technologische uitdagingen van de toekomst en aan de verplichtingen 
die ze bijvoorbeeld op energetisch vlak, hebben. De bouw is dynamisch en evolueert constant.

Actueel 
Bouwberoepen zijn actueel: onderzoek en ontwikkeling in de sector creëren vooruitgang. Duurzaam bouwen en 
milieuzorg in het kader van de nieuwe Europese reglementering zijn daar een voorbeeld van. 
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Interesse? Neem contact op met uw regionaal Constructiv-kantoor!

Regionale Constructiv-kantoren in Vlaanderen en Brussel

Antwerpen t 03 224 78 10  -  f 03 224 78 19 ant@constructiv.be

Brussel t 02 209 67 62  -  f 02 210 03 37 bru@constructiv.be

Limburg t 011 30 12 40  -  f 011 22 63 19 lim@constructiv.be

Oost-Vlaanderen t 09 338 55 10  -  f 09 338 55 19 ovl@constructiv.be

Vlaams-Brabant t 016 27 04 00  -  f 016 27 04 09 vlb@constructiv.be

West-Vlaanderen t 056 24 55 40  -  f 056 24 55 45 wvl@constructiv.be


