
Save Traffic Nederland
Bij Save Traffic Nederland beschikken we over veel 
kennis en expertise van de wegenbouw. We ken-
nen alle ins en outs van de verkeerstechniek en 
verkeersmaatregelen en werken met veel passie.  
Onze uitgebreide ervaring en kennis van de wegen-
bouw komt iedere dag weer goed van pas.

Jong, ervaren en uw aanspreekpunt als het gaat 
om verkeerstechniek; dat is Save Traffic Nederland, 
opgericht in 2012. Bij vragen op het gebied van 
verkeerstechniek vindt u bij ons altijd het juiste 
antwoord. Waarom? Omdat wij ook de andere kant 
van het werkveld hebben ervaren. Hierdoor kunnen 
we met u meedenken en uw vraag, situatie en be-
hoefte goed inschatten. Of het nou gaat om advies, 
ontwerp of vergunningen. 

Een vlotte én veilige doorstroom van het verkeer gedurende 
wegwerkzaamheden; dat is wat u wilt zien, wat de weggebruiker wil 
ervaren en wat wij voor u faciliteren! Weggebruikers moeten goed 
omgeleid worden en werknemers moeten hun werkzaamheden 
veilig kunnen verrichten. Bij Save Traffic Nederland staat veiligheid, 
kwaliteit en deskundigheid voorop. Wij ontzorgen u graag op 
het gebied van verkeerstechniek en verkeersmaatregelen!
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Ontwerp

Een veilig project en vlotte doorstroming van het verkeer 
valt of staat met het ontwerp. Daarom steken wij veel 
tijd in de werkvoorbereiding. Onze ontwerpers maken 
zeer gedetailleerde tekeningen en regelen vooraf alle 
benodigde vergunningen voor het gehele traject.
Zo heeft u nergens omkijken naar.

Korte lijntjes

Een samenwerking aangaan met Save Traffic 
Nederland betekent werken met korte lijntjes. 
We communiceren op een efficiënte en heldere 
manier met u als opdrachtgever. U heeft één 
aanspreekpunt, zodat u altijd weet bij wie u terecht 
kunt. Maar ook intern zijn de lijntjes kort. Dit 
zorgt voor een vlot verloop van het project, zowel 
in de voorbereiding als de uitvoering. 

We zijn voornamelijk actief in Midden- en Noord-
oost-Nederland en gespecialiseerd in verkeers-
maatregelen op zowel rijks- provinciale als 
gemeentelijke wegen. Of het nou gaat om een 
eenvoudige afzetting of complexe verkeerssituaties, 
in iedere situatie zijn we in staat om veilig te werk te 
gaan volgens de CROW-richtlijnen. We beschikken 
over twee locaties, centraal gelegen in ons werkgebied. 
Daardoor zijn onze medewerkers altijd snel op de 
juiste locatie. 

Uitvoering

Na een gedegen werkvoorbereiding gaan onze 
uitvoerders aan de slag. De borden worden in onze 
eigen werkplaats gereed gemaakt voor gebruik en 
door ons zelf vervoerd naar de locatie. Wilt u gebruik-
maken van tekstwagens? Ook dan bent u bij ons aan 
het juiste adres. 

Gedurende het hele proces schakelen we vlot; zowel 
met u als klant als intern met onze collega’s. Wanneer 
gewenst, sturen we de planning bij en uiteraard houd-
en we u continu op de hoogte. Daarnaast zijn al onze 
medewerkers  opgeleid en gekwalificeerd voor het 
toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen en in 
het bezit van het VCA-certificaat en bekend met de 
verkeersmaatregelen BRL 9101. Hiermee garanderen 
we een veilige en vlotte doorstroom van het verkeer 
gedurende wegwerkzaamheden. 

Ook bieden we de mogelijkheid om verkeersregelaars 
in te zetten, bebording te plaatsen tijdens evenementen 
en verhuren we losse materialen.

Advies

Een goede afstemming met u als opdrachtgever is  
essentieel. Daarom komen we graag bij u langs om te 
luisteren naar uw wensen, deze door te nemen en
 vervolgens brengen we advies op maat uit. Hierbij 
zoeken we aansluiting op uw wensen en werken we ons 
advies uit in een plan van aanpak. Uiteraard komen we bij 
u langs om deze toe te lichten en presenteren we hierbij 
ook het ontwerp.

Onze diensten

Bij Save Traffic Nederland hechten we waarde 
aan kwaliteit en deskundigheid. Wat ons betreft 
is dat de basis voor een prettige samenwerking 
én het realiseren van een veilige verkeerssituatie 
gedurende de wegwerkzaamheden. Hoewel u één 
vast aanspreekpunt heeft, werkt er zowel achter 
als voor de schermen een heel gedreven team 
dat alles van A tot Z voor u regelt. Met dit team 
ontzorgen wij u volledig. Van het advies en 
ontwerp tot en met de uitvoering!

www.savetrafficnederland.nl
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