
VRAAG
Om de openbare verlichting langs de snelwegen binnen 
het areaal Zuid-Nederland  (A2 / A59 / A73 / A67 / A16 / 
A17 / A27 / A58) te kunnen vervangen door LED-verlichting 
waren verkeersmaatregelen nodig. Van Doorn kreeg de 
opdracht ervoor te zorgen dat de uitvoering van het werk 
op een veilige manier plaats kon vinden.

OPLOSSING
Van Doorn bracht alle benodigde verkeersmaatregelen voor 
het gehele werk in kaart en regelde de voorbereiding en 
uitvoering van de wegafzettingen. 

Van Doorn regelde: 
• Het ontwerp van de verkeerstekeningen en omleidingen.
• De afstemming van afsluitingen en omleidingen met 
 wegbeheerders (SPINaanvraag).
• De afstemming van de planning met de opdrachtgever.
• Het tijdig plaatsen en verwijderen van de afzettingen. 

RESULTAAT
Dankzij de ingezette verkeersmaatregelen kon de 
opdrachtgever veilig aan het werk langs de weg. 
Alles verliep volgens planning en in een goede 
onderlinge verstandhouding en samenwerking. 

VERKEERSMAATREGELEN LED ZUID-NEDERLAND
SPIE Nederland 

In 2021 verving SPIE de openbare wegverlichting door LED-verlichting langs de wegen binnen  
het areaal Zuid-Nederland. Van Doorn regelde daarbij de benodigde verkeersmaatregelen en 

ontzorgde de opdrachtgever van A tot Z door zowel de werkvoorbereiding inclusief het 
omgevingsmanagement als de uitvoering en de projectleiding uit handen te nemen.

Heeft u nog vragen? Of heeft u interesse in een vergelijkbare oplossing?
Geri van den Brink, bedrijfsleider Verkeer / 0345 - 57 11 41 / info@vandoornbuitenruimte.nl

Naam project: Verkeersmaatregelen NO S26 LED 
Zuid-Nederland

Opdrachtgever: SPIE Nederland

Locatie: A2 / A59 / A73 / A67 / A16 / A17 / A27 / A58 
Zuid-Nederland

Opdrachtsom: € 1.000.000

Doorlooptijd: januari 2021 - december 2021

Oplevering: eind 2021

Bijzonderheden: Van Doorn koos voor de inzet van 
100% elektrische actiewagens en tekstwagens 
gevoed door zonnepanelen.

WIST JE DAT...

Er voor dit project het volgende is ingezet:  

	 293 verkeersplannen

	 460 SPINaanvragen

	 189 aantal afsluitingen

	 175 omleidingsroutes 

	 595 aantal actiewagens 

	 200 tekstwagens 

	 764 quick cubes


