INSPECTIE

RADARTECHNIEK

Onderzoek aan kunstwerken en
wegen met radartechniek

In Nederland wordt voortdurend ontwikkeld, gebouwd, beheerd en gesloopt. De bezettingsgraad
van de infrastructuur is hoog en dat stelt hoge
eisen aan de continuïteit. Daarom is een goede
kennis van de kwaliteit, opbouw en staat van
wegen en kunstwerken van wezenlijk belang
voor een goed beheer. Eventuele noodzakelijke
werkzaamheden dienen immers zorgvuldig
voorbereid en gepland te kunnen worden.
Het doen van uitgebreid vooronderzoek kan feitelijk
gezien worden als een soort verzekeringspolis om eventuele
risico’s bij uitvoering vooraf in beeld te brengen.
De inzet van radartechniek is in veel gevallen de juiste
“verzekeringspolis”. De mogelijkheden van radar ten
aanzien van wegenonderzoek zijn ondermeer beschreven
in de CROW publicatie 149, ‘Toepassing radartechniek in de
wegenbouw’. Alle benodigde kennis, kunde en apparatuur
hiervoor vindt u bij M.J. Oomen Radartechniek.
En niet te vergeten: de vakmensen om het onderzoek met
passie uit te voeren.
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Bel 0168 - 35 65 72 voor het maken van een afspraak.
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