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Bewegwijzering Bedrijventerreinen
Het vinden van bedrijven op een bedrijventerrein is soms moeilijk. Enkele bedrijven denken aan hun
bezoekers en plaatsen (vaak illegaal) richtingsborden in de bermen van de weg. Vaak zijn deze
borden niet van hoge kwaliteit. Goede bewegwijzering op een bedrijventerrein werkt praktisch en
draagt positief bij in de opbouw van het bedrijfsimago. Revis Verkeerstechniek (onderdeel van HR
Groep) zorgt voor een optimale bewegwijzering van uw bedrijventerrein.

REVIS
REVIS Verkeerstechniek BV

Bewegwijzering Bedrijventerreinen
Commercieel, Imago & Verkeer

Het is van belang dat klanten de weg vinden naar een bedrijf. Bewegwijzeringsborden kunnen ook de niet zoekende
bezoekers van een bedrijventerrein informeren over de
diensten en producten van bedrijven.

Naamsvermelding op nette borden zegt iets over het individuele vermelde bedrijf. Ordelijke industriële bewegwijze-

Individuele Bewegwijzering

ring geeft een beter straatbeeld. Dit zorgt voor een positieve indruk van een bedrijventerrein als geheel en heeft

2. Hoofdinformatiepanelen

vaak een gunstig effect op het aantrekken van nieuwe be-

Dit is een groot paneel waarop alle deelnemende bedrijven

drijven. Uiteraard is het voor de verkeerssituatie beter als

vermeld worden samen met het adres en/of code. Ook een

iedereen onmiddellijk de juiste weg kan vinden.

aanduiding in een plattegrond behoort tot de mogelijkheden. Deze hoofdinformatiepanelen worden vaak bij de en-

Hoe ziet bewegwijzering eruit?

tree van een groter bedrijventerrein geplaatst. Hierdoor

REVIS-bewegwijzering voor bedrijventerreinen kan worden

kunnen veel bedrijven tegelijkertijd en op dezelfde promi-

onderverdeeld in twee typen:

nente plaats vermeld staan. Nadeel van een hoofdinformatiepaneel is, dat de bezoeker moet stoppen om de in-

1. Individuele bewegwijzering

formatie op te kunnen nemen.

Dit is een zogenaamd portaalbord waar de namen van de
afzonderlijke bedrijven op vermeld staan evenals straatnamen en overige vermeldingen. Bij deze portaalborden
maakt REVIS gebruik van de zelfde systematiek als de
ANWB:
- Aanduiding bedrijfsterrein: wit bord met zwarte letters
- Straatnamen: blauw bord met witte reflecterende

Hoofdinformatiepanelen

letters
- Bedrijfsnamen: wit bord met zwarte letters
- Hoofdroute: groen bord met witte reflecterende letters
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Bewegwijzering Bedrijventerreinen
Materiaalspecificatie

‘overige/others’) volgt, vanzelf de namen van de deelne-

Portalen:

Verzinkte en blauwe gepoedercoate

mende bedrijven langs de route aantreft. Op de borden

		

aluminium staanders* van 80x80x3 mm,

staan zowel de straatnamen als de bedrijfsnamen ver-

		

met grondankers en aluminium

meld. Deze hoofdroute is zo bepaald, dat de bedrijven

		T-profielen.

worden bereikt zonder noemenswaardig om te rijden. Ver-

Panelen:

Geëxtrudeerd aluminium, wit gemoffeld

der is het systeem zodanig opgezet dat de bezoeker zijn

		

dikte: 30 mm

voertuig niet hoeft te verlaten en kan blijven rijden. Dit

		

hoogte: 100 mm, 125, 150 mm of 200 mm

verhoogt het gemak en de verkeersveiligheid.

		

lengte: 1500 mm.
Totstandkoming bewegwijzering

De teksten worden met weersbestendige buitenkwaliteit

De onderstaande partijen kunnen bij de realisatie van een

folie op de panelen aangebracht. De beteksting is in stan-

bedrijvenbewegwijzering betrokken zijn:

daard ANWB-letters, zonder bedrijfs-symbolen en logo’s

- De gemeente: een actieve medewerking van de gemeen-

om een rustig en leesbaar geheel te houden, wat de ver-

te komt het gehele project ten goede. Zij zorgt voor infor-

keersveiligheid ten goede komt. De staanders van de por-

matie betreffende de verkeersontwikkelingen in de ge-

talen worden ca. 1 meter in de grond geplaatst en door

meente. Van de gemeente is toestemming nodig voor het

middel van grondankers verankerd. De grondslag bepaalt

plaatsen van de borden (naast waterschappen, hoog-

de uiteindelijke verankering.

heemraadschappen, waterstaat etc.). Soms betaalt de
gemeente een stukje van de investering mee waardoor de

Hoe werkt bewegwijzering?

huur lager wordt.

Ieder bedrijventerrein heeft zijn eigen specifieke kenmerken, waardoor ieder bedrijventerrein apart wordt bekeken.

- De bedrijven-belangenorganisatie: deze organisatie is

REVIS maakt een plan voor de bewegwijzering. In praktijk

naast de gemeente vaak één van de initiatiefnemers. Zij

komt dat meestal op het volgende neer: De bewegwijze-

kan zorgen voor een recente lijst van potentiële deelne-

ring sluit aan op de ANWB-verwijzingen naar het bedrij-

mers en het project introduceren bij de leden.

venterrein. Dit betekent dat niet alle mogelijke invalswegen en weggetjes worden betrokken, maar alleen de

- REVIS: REVIS zorgt voor het bewegwijzeringsplan, de

hoofdtoegangswegen.

productie en plaatsing van de borden en voor het in stand
houden van een actuele bewegwijzering.

De bewegwijzering van REVIS is vervolgens zodanig opgezet, dat de bezoeker die de groene route (aangeduid met
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Bewegwijzering Bedrijventerreinen
Waarom huren?
REVIS stelt bedrijven in de gelegenheid de bewegwijzering
gezamenlijk aan te pakken. De deelnemende bedrijven
sluiten een contract met REVIS, die voor de juiste borden
op de juiste plaats zorgt. Bovendien zorgt REVIS er voor,
dat de bewegwijzering ook na het plaatsen schoon en actueel wordt gehouden. Het huren van bewegwijzering
heeft allerlei voordelen boven het aankopen van de bewegwijzering:
- Spreiding van lasten.
- De administratieve zorgen liggen bij REVIS.
Voorbereidingen

- Er is sprake van een lage drempel.

REVIS werkt op verzoek van de initiatiefnemer een vrijblij-

- De borden blijven representatief (schoon en onbescha-

vend voorstel uit:

digd).

1. Er wordt een verkeerskundig plan opgesteld. Verder

- De bewegwijzering blijft actueel.

wordt een schatting van de jaarlijkse huurprijs per bedrijf

- Alle risico’s zijn voor REVIS

aangegeven. Het voorstel wordt beoordeeld door de initiatiefnemer.

Tijdens de huurperiode zorgt REVIS voor de volgende ta-

2. Bij een positieve beoordeling worden de potentiële deel-

ken:

nemers geïnventariseerd en benaderd met behulp van een

Mutaties

inschrijfformulier en het voor hem/haar relevante gedeelte

Tijdens de huurperiode vinden allerlei mutaties plaats zo-

van het plan.

als naamsveranderingen en verhuizingen die aanpassin-

3. In overleg met de gemeente wordt het plan gedetailleerd

gen in de bewegwijzering tot gevolg hebben.

uitgewerkt. Hierna wordt de vergunning tot plaatsen aangevraagd.

Schades

4. Na toestemming van de gemeente worden, op basis van

Het komt regelmatig voor dat borden beschadigd worden.

de inschrijvingen, de huurcontracten en naamsvermeldin-

REVIS zorgt ervoor dat deze schades hersteld worden.

gen voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de deel-

Dit geldt ook voor de schades die niet verhaalbaar zijn.

nemers.

Schoonhouden

5. Na ontvangst van de contracten start REVIS met de fa-

De borden worden regelmatig gereinigd waardoor de ge-

bricage van de borden waarna de plaatsing volgt.

plaatste bewegwijzering er verzorgd uit blijft zien.
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