
Kies voor 
de veilige 
weg

Met GRiP bent u op weg naar een veilige ondergrond.

Alles voor een hogere verkeersveiligheid. Dat 
is waar we bij GRiP Road Inspection voor gaan. 
We meten voor u asfalt- en betonondergronden en 
bieden helder en passend advies. We beschikken 
over de meest geavanceerde apparatuur voor 
wegdekmetingen en voldoen aan de laatste 
certificeringen. 

www.griproadinspection.nl
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Stroefheidsmetingen
Bij GRiP bieden we twee typen stroefheidsmetingen aan, 

ieder geschikt voor verschillende situaties:

1. SWF-meting

SWF (soms ook aangeduid als SKM) staat voor de “SideWay 

Force”-meting of vrij vertaald “Zijwaartse Kracht”-meting. 

Aan de hand van deze methode toetsen we met geavanceerde 

apparatuur de stroefheid van bestaande asfalt- en betonwegen. 

Omdat we meteen aan de nieuwste Europese richtlijnen 

van 2017 wilden voldoen, meten we al sinds 2015 met 

SWF-meetwagens. Hiermee was GRiP de eerste in Nederland!

2. SRT-meting

Soms is er geen plek om de SWF-methode toe te passen. 

Bijvoorbeeld in parkeergarages, op fietspaden, rotondes, 

wegmarkeringen of in winkelgebieden. Speciaal voor dit soort 

situaties maken wij gebruik van de SRT-methode. Met deze 

zogenaamde “Skid Resistance Tester” meten we aan de hand 

van een slingerproef de stroefheid van een ondergrond. 

De voordelen van onze stroefheidsmetingen
 De eerste stap naar een veiliger wegdek 

 Uitvoerig veiligheidsadvies voor korte en lange termijn 

  Kostenbesparing door tijdig advies: geen noodreparaties meer 

  Voorkom ongevallen als gevolg van een onveilig wegdek 

 U haalt met GRiP specialistische kennis in huis



Weginspecties
Bij GRiP bieden we weginspecties aan waarbij we het 

wegdek grondig bestuderen en analyseren. We stellen 

voor u een duidelijk adviesrapport op met alle benodigde 

verbeterpunten. Een gevaarlijk wegdek kan namelijk veel 

verschillende oorzaken hebben. Sommige zijn goed zichtbaar, 

maar de meeste gevaren vergen een specialistisch oog. 

Ons team is er op getraind om elk gebrek van het wegdek 

snel te signaleren en te analyseren. Dit gebeurt allemaal 

conform de richtlijnen opgesteld door het Nederlands 

kennisplatform infrastructuur (ook wel de CROW-richtlijnen 

genoemd).

De inspecties die wij aanbieden
 Visuele weginspectie 

 Langsvlakheidmeting 

 Markeringmeting 

 Geluidsmetingen

 Objectinspectie 

 Schadeopname 

 360° cameraopnames 

 Valgewichtdeflectiemeting

Verkeersmaatregelen
Een wegdekmeting voor de verkeersveiligheid kan 

natuurlijk niet zonder te letten op de veiligheid voor 

weggebruikers en die van ons team. Meestal kunnen 

stroefheidsmetingen zonder hinder voor het verkeer 

plaatsvinden, maar in sommige gevallen is het noodzakelijk 

om verkeersmaatregelen te nemen. Ook deze zorg nemen 

we graag voor u uit handen.



Ook een meting door 
GRiP laten uitvoeren? 

Bel +31 497 726 806 

info@griproadinspection.nl 

www.griproadinspection.nl

O P  N A A R  E E N  V E I L I G E  O N D E R G R O N D !

Kennis & ervaring
• Veel expertise in uitdagende projecten

• Eerste in Nederland met een SWF-meetwagen

 

Begrijpelijke rapportages
• Eenvoudig inzicht in te verwachten onderhoud

•  Zowel in tekst als beeld helder en 

overzichtelijk

 

Alles onder controle
•  Grip op gehele proces: verkeersmaatregelen, 

planning, kosten 

• Zekerheid dat alles volgens plan verloopt

• Ondersteuning op maat

 

Online rapportages
•  Te bekijken in een overzichtelijke 

 Google-omgeving

• Zowel op tablet, smartphone als PC

•  Aanlevering Shape-files t.b.v. Asset 

Management mogelijk




