Informatie
Kennismaking met Bureau de Groot
Volker

De samenleving is letterlijk en figuurlijk voortdurend in
beweging. Verschillende maatschappelijke activiteiten
zorgen voor verschillende wensen ten aanzien van de
inrichting van de openbare ruimte. Mobiliteit vormt
daarbij een belangrijke schakel tussen wonen, werken
en recreëren.
Voor het opstellen van verkeer- en vervoerbeleid is
informatie en onderzoek nodig. Bereikbaarheid,
verkeersveiligheid en leefbaarheid vormen daarbij
belangrijke
kenmerken.
Vanwege
plaatselijke
verschillen
in
ruimtelijke
structuur
en
verkeerskenmerken is maatwerk noodzakelijk.

Wij zijn een allround verkeerskundig adviesbureau met
enthousiaste adviseurs die een ‘nieuwe blik’ op het
vakgebied niet uit de weg gaan. Al sinds 1994
verrichten wij verkeerskundig onderzoek en adviseren
wij op alle beleidsterreinen in de wereld van verkeer en
vervoer. Onze belangrijkste adviesgebieden zijn:

Advies

Ontwerp

Verkeersonderzoek

Advies

Meten = weten. Dat is nog altijd een van de
belangrijkste pijlers van Bureau de Groot Volker. Wij
vinden een nauwkeurige onderbouwing van onze
adviezen belangrijk. Verkeersonderzoek is daarbij dus
een belangrijk aspect. Met onze adviseurs en onze
eigen waarnemers zijn wij in staat om in een kort
tijdbestek een verkeersonderzoek op te zetten. Enkele
voorbeelden
van
verkeersonderzoeken
die
wij
uitvoeren:
• Parkeeronderzoek
• Routeonderzoek
• Observaties
• Mechanische tellingen
• Visuele tellingen

Aangezien verkeer iedereen raakt, ontstaan over
beleidskeuzes dan ook vaak discussies. Een goed advies
hierbij is nooit weg. Met onze enthousiaste adviseurs
zijn wij u graag van dienst bij het adviseren op
verschillende gebieden:
• Verkeersveiligheid
• Parkeren
• Fietsverkeer
• Bereikbaarheid
Onze adviezen zijn vakinhoudelijk onderbouwd en
bevatten heldere conclusies en/of aanbevelingen. Of u
nu een uitgebreid beleidsplan of een kort en krachtig
advies wilt, onze adviseurs zijn u graag van dienst.

Ontwerp
Een technisch ontwerp van een verkeersregelinstallatie of rotonde vraagt
om een brede aanpak. Wij zien als geen ander in dat een dergelijke
inpassing samenhangt met de omgeving en de gebruikers. De interactie
tussen opdrachtgever en ontwerper, maar ook gebruiker vormt de basis
voor onze verkeerskundige ontwerpen.
Slechts een idee of een uitgebreid ontwerp, wij brengen u graag verder
naar nieuwe oplossingen.

Verkeerseducatie
Verkeerseducatie is een belangrijk speerpunt binnen
Duurzaam Veilig. Hier proberen wij met ons product
VerkeersLokaal een steentje aan bij te dragen.
VerkeersLokaal is een webbased programma waarmee
leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs leren
omgaan met het verkeer aan de hand van lokale
herkenbare verkeersituaties. Belangrijk onderdeel is
de inventarisatie van knelpunten op onder andere de
woon-schoolroutes. Vele honderden scholen maken
inmiddels gebruik van dit product.
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