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Bordenbeheer in de stad
Houd grip op kosten en grip op kwaliteit

• Heeft u een overzicht van uw bordenbestand?

• Heeft u inzicht in de staat van uw bebording?

• Wilt u advies over mogelijke sanering (en dus kostenbesparing)?

• Wilt u onderhoud en beheer efficiënter maken of uitbesteden?

Uw stad staat en hangt vol verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering. Voor veiligheid en doorstroming, voor
vindbaarheid en uit oogpunt van citymarketing. Maar hoe houdt u het bordenareaal op orde? POL Heteren en Verkeers-
kundig adviesbureau Ronnico bieden een compleet pakket voor inventarisatie, inspectie, onderhoud en beheer. Zo houdt
u grip op kwaliteit en grip op uw budget. Voor een bordenbestand zonder zorgen.

POL en Ronnico ondersteunen bij het op orde brengen en op orde houden van het bordenareaal in de breedste zin.
We brengen uw bebording in kaart, controleren functie en kwaliteit, adviseren over sanering, reparaties en onderhoud en
voeren deze werkzaamheden desgewenst uit. Controle van verkeersmaatregelen is inbegrepen. Wij adviseren over
mogelijke aanpassingen en kunnen onderliggende verkeersbesluiten controleren en aanpassen. En als we dan toch op
straat zijn, dan kunnen we voor u ook gelijk lichtmasten en straat- en parkmeubilair opnemen en vastleggen. Uniek is onze
service om betaald parkeerzones in kaart te brengen, met parkeerborden, apparatuur en vakken.



SANERING
‘Geen bord te veel. In de regel is
10 tot 20 procent van de borden
overbodig. Dat is direct
merkbaar in de kosten
voor onderhoud’

DUURZAAM BEHEER
‘Herstel gaat boven vervanging.
Verwijderde borden van goede
kwaliteit slaan we op voor
hergebruik’

VERKEER IN BEELD
‘Laat ons alle verkeersbesluiten
digitaliseren en in kaart brengen.
Zo wordt snel duidelijk waar
mogelijke hiaten zijn of een
update nodig is’



<Inventarisatie>
De complete bebording in kaart. Digitaal en volgens BGT-richtlijn.

Wat staat er op de weg? Goed beheer van verkeersborden
begint met een goede inventarisatie.

HANDMATIG

We hebben eigen inspecteurs die de bebording op straat in-
ventariseren. Hun bevindingen leggen ze direct vast in de
webbased SignCloud-beheerapplicatie. U krijgt zo een exacte
en gedetailleerde opgave van het complete bordenareaal.

ELEKTRONISCH

Als er een reeds bestaande database is, maken we ook wel
gebruik van digitale schouw-systemen zoals Globespotter
van CycloMedia.

PER BORD WORDT VASTGELEGD

• Locatie drager (x,y-coördinaat en straatnaam) • bordmaat
• wegcategorie • bordpositie ten opzichte van rijrichting
• zichtzijde • type bord • gegevens over uitvoering • afmeting
• productiedatum • type drager • bevestiging.

LICHTMASTEN, STRAAT- EN PARKMEUBILAIR, BETAALD PARKEREN

Indien gewenst inventariseren we ook andere objecten op
straat, zoals lichtmasten, straat- en parkmeubilair.

<Onderhoud & beheer>
(Verkeers)borden schoonmaken, herstellen en plaatsen:
complete ontzorging.

Kleine reparaties, schoonmaken, plaatsen of saneren. Na in-
ventarisatie en inspectie rapporteren wij over noodzakelijke
werkzaamheden. Deze kunnen we vanzelfsprekend ook voor
u uitvoeren.

BEHEERADVIES

Veel gemeentes vragen ons om advies over beheer. Is het
handiger beheer uit te besteden of in huis te houden? En wat
is de beste inspectie-interval? We adviseren over de meest
efficiënte vorm van beheer in uw situatie.

ONTZORGING

Wilt u uw beheer uitbesteden, dan kunnen wij het complete
traject van inspectie tot onderhoud en beheer overnemen.
We zorgen dat het bordenbestand perfect op orde blijft.

CALAMITEITEN

Binnen beheercontracten bieden we ook calamiteitenservice
aan. Bij schade door vandalisme of aanrijdingen kunnen wij
binnen een afgesproken termijn zorgen voor vervanging of
herstel. Indien gewenst kunnen wij ook uw eigen teams of on-
derhoudsbedrijven aansturen.

<Inspectie>
Alle (verkeers)borden nog in goede staat en functioneel?

Hoe staan de borden erbij? Periodieke inspectie is nodig om
te zorgen dat het bordenbestand in goede staat is en blijft
doen wat het moet doen: bijdragen aan verkeersveiligheid,
informeren en zorgdragen voor een goede doorstroming.

We inspecteren op vervuiling, schade en veroudering aan de
hand van de kwaliteitsnormen en richtlijnen van de wegheer-
der. Daarnaast gaan we na of de borden voldoen aan de gel-
dende plaatsingsvoorschriften en –aanbevelingen. Tot slot
checken we de functionaliteit.

TOETSEN VERKEERSMAATREGELEN

Inbegrepen is een toetsing van de verkeersmaatregelen. We
checken of de bestaande bebording de verkeersmaatregel
ondersteunt en of er borden ontbreken of overbodig zijn. In
de regel is 10 tot 20 procent van de borden overbodig en kan
dus gesaneerd worden.

BEHEERADVIES

Op basis van onze bevindingen geven we een beheeradvies
voor schoonmaken, herstel, vervanging of sanering. We kie-
zen voor duurzaam beheer. Herstel gaat boven vervanging.
Indien gewenst kunnen wij het onderhoud en beheer uitvoe-
ren of uw beheerorganisatie verzorgen of aansturen.

<Verkeersbesluiten>
Verkeersbesluiten opstellen of wijzigen en bordenplannen maken.
We inventariseren en digitaliseren ook bestaande besluiten.

Verkeersbesluiten opstellen is een vak apart. Een verkeers-
kundige expertise die niet elke wegbeheerder (meer) in huis
heeft. We stellen verkeersbesluiten op en maken de bijbe-
horende bordenplannen. Wij verwerken ook wijzigingen in be-
staande besluiten en passen de bijbehorende bordenplannen
aan.

DIGITALISEREN VERKEERSBESLUITEN

Digitalisering van verkeersbesluiten is pas sinds 2011 ver-
plicht. We kunnen oudere verkeersbesluiten digitaliseren en
koppelen aan de bebording in uw beheerapplicatie. Zijn pa-
pieren versies onvindbaar, dan herleiden we het besluit op
basis van de geldende verkeersmaatregel en de bebording.
Zo ontstaat een totaal en actueel overzicht van alle besluiten.

SANERING VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten zijn bedoeld om duidelijkheid te creëren
rondom verkeerssituaties. Maar na een aantal jaren kan het
aantal verkeersbesluiten zo oplopen dat het overzicht ver-
dwijnt. We saneren maatregelen en bebordingsplannen.



Webbased beheerapplicaties: SignCloud, CityCloud, ParkCloud
Data direct online beschikbaar en eenvoudig te exporteren naar uw eigen beheeromgeving

Alle data van inventarisaties en inspecties zijn direct online in te zien via onze webbased beheerapplicaties SignCloud
(borden), CityCloud (lichtmasten, stad- en straatmeubilair) en ParkCloud (parkeermaatregelen). Deze datasets zijn ge-
bruiksvriendelijk en bieden alle noodzakelijke informatie om het beheer te organiseren. De data kunnen op eenvoudige wijze
worden gee ̈xporteerd in een standaardformaat voor gebruik in de beheerapplicatie van de gemeente.

BEHEERAPPLICATIES: WEBBASED, EASY, COMPATIBLE

• Invoer data m.b.v. tablet-pc.
• Gegevensopslag geometrisch (koppeling tussen kaart en database).
• (Drager)locatie vastgelegd in x- en y-coördinaat conform de BGT IMGeo-richtlijn.
• Complete inventarisatie- en inspectiegegevens beschikbaar, inclusief foto’s in de omgevingssituatie.
• Data direct opvraagbaar in (beveiligde) omgeving.
• Voor bepaling kwaliteitsbeeld kan (in overleg met de wegbeheerder) een indeling worden gemaakt
in kwaliteitsniveaus.

• Data eenvoudig uitwisselbaar met vrijwel alle beheersystemen (export o.a. in Excel- en GML/XML-formaat).
Ook een Shape-bestand kan worden geleverd.

• Kaarten met bordpictogrammen beschikbaar als A0-plot in DWG- of PDF-formaat.
• Maximale transparantie: inspecteurs zijn traceerbaar, direct contact is mogelijk.

SignCloud, de webbased beheerap-
plicatie voor verkeersborden, be-
wegwijzering en straatnaamborden.

CityCloud, de webbased beheerap-
plicatie voor lichtmasten en stad- en
straatmeubilair.

ParkCloud, de webbased beheer-
applicatie voor parkeermaatregelen.



POL Heteren is al meer dan 45 jaar een innovatieve leverancier op
het gebied van wegbebakening en bewegwijzering. POL produceert,
levert en plaatst onder meer verkeers- en straatnaamborden en verleent
diensten op het gebied van onderhoud en beheer.

Poort van Midden Gelderland rood 15
6666 LS Heteren (NL)
Telefoon: 026 - 47 90 111, E-mail: info@pol.nl
www.pol.nl

Verkeerskundig adviesbureau Ronnico is specialist
in inventarisatie en inspectie van bebording en het opstellen van onder-
houdsplannen. Eigen verkeerskundigen controleren verkeersmaatregelen en
kunnen verkeersbesluiten opstellen en aanpassen.

Telefoon: 06 - 50 65 26 16, E-mail: info@ronnico.nl
www.ronnico.nl




