INSPECTIE

WEGINSPECTIE

Groot gemak in klein onderhoud:
KO-inspectie door M.J. Oomen

Het doel van de klein onderhoud inspectie - zoals
genoemd in CROW - is het structureel opsporen
van kleine gebreken die in een begrotingsjaar
moeten worden gerepareerd. Om aan uw
algemene zorgplicht als wegbeheerder te voldoen,
zult u de opname van dit ‘klein’ onderhoud van
groot belang vinden. Als specialist in weginspecties maakt M.J. Oomen het u gemakkelijk.
Voor deze beheertaak bieden wij een zeer
efficiënte inspectie. Afhankelijk van uw situatie
doen wij dat met een eigen ontwikkelde Klein
Onderhoud (KO) module of met een bij ons in
gebruikzijnde GIS applicatie.

Aan de hand van een ‘vaste picklist’ en een
digitale ondergrond (of uw gekoppelde digitale
wegvaktekeningen) sporen wij het aanwezige
klein onderhoud op en leggen wij de gegevens
hiervan vast.
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Met de Klein Onderhoud module worden de gegevens
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Op verzoek is tevens een schriftelijke rapportage mogelijk.

Wat is nu het grote verschil voor u als wegbeheerder met

In een Excel-bestand zijn de verschillende kolommen
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Het onderhoud wordt visueel gemaakt en het totale
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rapportage kunt u met behulp van zeer eenvoudige filter-

• Categorie; elementen, asfalt of

mogelijkheden in Excel
uw prioriteiten stellen.
Zo kunt u bijvoorbeeld
werkzaamheden aan-
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• Subcategorie, te nemen
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• Omvang van de schade
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ontwikkeld dat deze ook

zullen wij onze multidisciplinaire

gelijktijdig met de

aanpak van projecten graag nader

globale weginspectie

toelichten en met voorbeelden

ingezet kan worden.

onderbouwen. Ontdek de meer-
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waarde van onze gedreven vakmensen en hun inzet voor
Met de GIS applicatie kunnen wij tevens deze gegevens

uw project. Bel 0168 - 35 65 70 voor het maken van een

zodanig opnemen dat deze direct verwerkt kunnen wor-

afspraak.

den in uw onderhoudsbestek of desgewenst in een op
maat te maken openposten bestek. U kunt daarna direct
dit type werk aanbesteden.
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