
De opdracht   

In overleg met AGMI Traffic & 
Lighting is de opdracht “Fabricage, 
transport en installatie van 
bermborden” opgesteld. AGMI 
produceert onder andere 
bermborden en plaatst deze zelf. In 
de toekomst willen zij deze 
installatietaken wellicht overdragen. 
Daarom dient het installeren zo 
efficiënt, veilig en snel mogelijk te 
gebeuren. Momenteel worden de 
borden langs de weg gemonteerd en 
dit kost tijd. Een oplossing zou zijn 
om de borden al in de fabriek op te 
bouwen. Echter, dit wordt beperkt 
door de maximale afmetingen van 
het transport. Daarom hebben wij 
gewerkt aan een advies over de 
mate van prefabricage, transport en 
installatie van bermborden en de 
optimalisatie van dit proces.  

Onderzoek en advies 

Allereerst is de huidige situatie 
onderzocht en is er gekeken naar de 
mogelijkheden en beperkingen. 
Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar 
de wetgeving. Vervolgens zijn alle 
stappen in het productie- en 
plaatsingsproces van bermborden 
goed onderzocht en zijn hiervan de 
tijdsduur en kosten ingeschat. De 
uitkomsten zijn daarna vergeleken 
met de ‘optimale situatie’ van het 
laden en lossen van de bermborden. 
Het verschil tussen de huidige 
situatie en de ‘optimale situatie’ is 
dus de mogelijke verbetering. 
Uit de onderzoeken is uiteindelijk 
gebleken dat de meest efficiënte 
methode is om de bermborden in de 
fabriek op te bouwen en daarna te 

transporteren, mits het transport 
snel en goedkoop kan. In de 
ideeënfase is er daarom gekeken 
naar de manieren bij het 
transporteren 

Oplossing en advies 

Naar aanleiding van ons advies 
hebben we een oplossing bedacht, 
zodat het bord in zijn geheel 
vervoerd kan worden. De oplossing 
is het gebruik van speciaal 
ontwikkelde blokken die onder de 
borden worden geplaatst. De 
blokken kunnen gestapeld worden. 
Hierdoor kunnen er meerdere 
borden tegelijk vervoerd worden. De 
blokken kunnen met elkaar 
verbonden worden doormiddel van 
het twistlock-systeem, bekend van 
zeecontainers. Daarnaast zitten er 
geleidingspyramides op de blokken 
om het plaatsen ervan makkelijker 
te maken. Hierdoor zitten de blokken  
altijd op dezelfde plek. Op de zijde 
waar de borden op liggen zit rubber 
om verschuivingen tegen te gaan. 
Doormiddel van hoekprofielen zet je 
de borden vast op het blok. Uit de 
kostenberekeningen is gebleken dat 
de investering binnen een jaar is 
terugverdiend. 
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Wij zijn Boy van der Westen, Boris 
Kloeg en Teun Bout, leerlingen aan 
het Varendonck College in Asten. 
Wij zitten in leerjaar 5 & 6 van het 
vwo en volgen Technasium. 
De opdrachtgever is de heer Zwart, 
CEO van AGMI Traffic & Lighting. 
 
AGMI Traffic & Lighting is 
gespecialiseerd in bewegwijzering, 
bebording, draagconstructies, 
elektroproducten en tunnelsafety 
equipment. AGMI streeft het Cradle 
to Cradle principe na en voldoet aan 
verschillende duurzaamheidseisen 
waaronder de ISO9001 normering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een semi-dieplader met een bord op de blokken. 

Fabricage, transport en installatie van bermborden 

Het gele blok staat onder de staanders en het 
groene blok staat onder het bord. 
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