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Het is echt een specialiteit van Melse
Maljaars, het profileren van een
parkeerplaats, een schelpenpad of
een weg. Dagelijks zijn er vier of vijf
machines met een levelbord op weg.
Die zijn allemaal uitgerust met
totalstation, gps en laser. Voor iedere
situatie een passende oplossing, legt
bedrijfsopvolger Lenn de Visser van
Melse Maljaars uit.
Met de egalisatiemachines gaat het bedrijf uit
Aagtekerke in Zeeland niet alleen de eigen provincie door, maar regelmatig ook verder weg, zoals
naar België, Brabant en Zuid-Holland. Vandaag rijden de meeste in Zeeland. In Rilland is machinist
Arjan Goudzwaard bezig met het klaarmaken van
de onderbaan voor de parkeerplaats van een nieuw
distributiecentrum. Hij werkt met een Volvo-schranklader met daaraan een Mekos-levelbord. Volgens Lenn een van de weinige levelborden
met tonronding die nog in Nederland werken.
“Voor Mekos is dit type levelbord geen verkooptopper geworden, maar wij werken er naar volle tevredheid mee. Daarvoor hebben we hem wel
aangepast en als belangrijkste voorzien van een
goed smeersysteem.”
Hoe goed dit werkt, blijkt wel uit het aantal uren
dat dit levelbord al heeft gedraaid: op de vorige
schranklader al meer dan 11.000 uur en inmiddels
is het bord na een grondige renovatie bij de machinewissel de 13.000 uur voorbij. Heel blij zijn ze bij
Melse Maljaars met de Volvo-schranklader, ook al
wordt deze niet meer gemaakt. “Dit was de enige
met een monogiek en dat is handig met dit werk,
want je moet regelmatig in- en uitstappen. Dat kan
niet als je zoals bij alle andere machines een dubbele hefarm hebt die langs de cabine loopt.”
Dat probleem heeft machinist Tonny Spruijt niet.
Hij is met zijn Volvo-shovel de onderbaan aan het

maken voor de aanvoerweg naar de bouwplaats
van de nieuwe kerk in Yerseke. Hij heeft daar de
ondergrond eerst los gemaakt met een speciaal
uitrustingsstuk, dat Melse Maljaars zelf heeft gebouwd. Dat is geïnspireerd op de tandenbalk die
vaak achter graders zit. Hiermee wordt de ondergrond losgetrokken, waarna het met het levelbord
veel eenvoudiger is af te werken.
Voor het inmeten hebben de machinisten die met
totalstation werken een roverstok bij zich. Daarmee wordt vooraf het profiel ingemeten, waarna
de software van het totalstation-programma er
een model van maakt. Dat werkt volgens Lenn veel
beter dan dat je op kantoor een tekening inleest.
“Dat klopt toch nooit, want in de praktijk zijn de
hoogtes altijd anders. Door zelf vanaf bestaande
punten in te meten, is het altijd in orde.”
Nog een paar kilometer verder is het bedrijf met
een heel andere klus bezig. In Kapelle wordt het riool vernieuwd en uitgebreid en moet er een extra
rioolput in het grote afvoerriool worden geplaatst.
Daarvoor is het riool uitgegraven en is er een betonnen plaat onder geduwd. Nu is machinist Rinus
Guiljam samen met zijn grondwerker bezig om het
riool open te zagen. Als de bovenkant is verwijderd,
gaat de put erover en kan het nieuwe riool worden
aangesloten. Daarna is het aanvullen en opnieuw
afwerken. Al is dat in deze straat handwerk, want
hier is te weinig werk voor een leveler.
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