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Automobilist of paal  
vergevingsgezind?

INNOVATIES

Solar Flash,  
voor de donkere dagen.

VOORWOORD.
Als ondernemer is het van belang dat je ook met 
branchegenoten optrekt, want samen kom je verder. 
Je kunt veel van elkaar leren, werken aan een ge- 
meenschappelijke visie en inspelen op ontwikkelingen. 
Door een tegenstrijdig beleid van de overheid bij 
aanbestedingen waarbij iedereen aan ongelofelijk veel 
eisen moet voldoen, zowel op product- als duurzaam- 
heidsniveau, wint negen van de tien keer nog steeds 
de laagste prijs. De balans tussen prijs en kwaliteit 
lijkt door bezuinigingen vaak naar de verkeerde kant 
door te slaan. Daarmee wordt op den duur verpau- 
pering van de openbare ruimte in de hand gewerkt. 
Als voorzitter van de Branchevereniging Straatmeu-
bilair heb ik deze ontwikkeling hoog op de agenda gezet.  

Wet-, regelgeving en de wijze van aanbesteding 
leveren in de praktijk steeds vaker knelpunten op. 
Onze leden hebben fors geïnvesteerd in MVO, ont- 
lasting van het milieu (o.a. CO2 reductie), certifice-
ringen en zeker niet in de laatste marktontwikkelingen 
die vragen om innovatieve oplossingen. Enerzijds vraagt 
de overheid dit van onze leden, maar anderzijds wil de 
overheid niet de prijs daarvoor betalen. Daarom zijn 
we als branchevereniging in dialoog met de overheid 
en de Tweede Kamer. We moeten ervoor zorgen dat 
we de gebruiker van de openbare ruimte veiligheid, 
betrouwbaarheid en kwaliteit kunnen blijven bieden.  

Raoul van der Struijk

Straten, wegen, pleinen, parkeer-

gelegenheden, trottoirs en parken: 

de wereld buiten heeft vele  

gebruikers en eigenaren. Ieder  

met hun eigen wensen en eisen.

Individuele belangen en algemene 

waarden die vragen om de juiste 

combinatie van veiligheid, gemak, 

functionaliteit, stijl en duurzaam-

heid. Totaaloplossingen die dus 

vragen om een visie. Als technische 

serviceorganisatie ontwikkelt, 

produceert, installeert en onder-

houdt Erdi straatmeubilair, weg-

bebakening en verkeerstechnische 

producten als totaal-concept. 

Daarbij vormen de technische 

kennis van en de ervaring rond 

talrijke projecten de brede basis 

voor innovatieve en praktijkgerichte 

oplossingen. Maatwerk van  

Erdi gecreëerd voor overheden, 

bedrijfsleven en particulieren.
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hoog percentage fietsers onder invloed van alcohol op de 
fiets zit. Deze feiten bij elkaar genomen bewijzen dat niet 
zo zeer het paaltje, maar eerder het feit dat de totale 
inrichting, het toenemend aantal ouderen op e-bikes en  
de eigen verantwoording grote oorzaken zijn, waarbij het 
onverantwoord gedrag van de automobilist een zeer 
prominente rol speelt. 
Wij zijn voor dat de onzinnig geplaatste palen verwijderd 
worden. Dit is een absolute veiligheidsverbetering maar 
continu ventileren dat ze allemaal “levensgevaarlijk” zijn 
klopt statistisch niet. Er zijn inmiddels duizenden paaltjes 
verdwenen uit het straatbeeld. Het verder verwijderen zal 
alleen maar de onveiligheid van voetgangers en fietsers 
vergroten daar automobilisten het niet zo nauw nemen 
met de verkeersregels. 

Gelukkig zijn er ook partijen die dit nu, net zoals wij, inzien. 
Zo luidde de PvdA in Amsterdam begin dit jaar de noodklok. 
Zij stelden dat maatwerk noodzakelijk is en dat er heel veel 
gevaarlijke situaties ontstaan zijn, omdat er onnadenkend 
paaltjes verwijderd zijn. Kijken we op de website van de 
Fietsersbond, waar een meldpunt beschikbaar is, dan zien 
we dat het merendeel gaat over slechte stoepen, bermen 
en wegdekken. Dit komt overeen met de cijfers die eerder 
gepubliceerd zijn. Voor de Fietsersbond geldt echter maar 
één belang, en dat is de fietser. Maar de politiek en het 
openbaar bestuur dient ook rekening te houden met de 
veiligheid van overige gebruikers van de openbare ruimte.  

Wij hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten en ook 
geluisterd naar de kritiek op de paaltjes. En zo hebben wij 
diverse producten op de markt geïntroduceerd. Palen die 
vergevingsgezind zijn bij toucheren, schampen of aanrijding. 
Daarnaast hebben we een alternerende solar LED-lamp 
ontwikkeld die in de kop van de paal is geïntegreerd en  
bij verduistering een sterk signalerende verlichting geeft. 
Deze ontwikkeling past in de visie van Erdi en was dan ook 
al voor de publicatie verkrijgbaar. 

Laten we hopen dat het gezond verstand het wint en het aan- 
tal enkelvoudige ongelukken en de ongelukken tussen fietsers, 
voetgangers en automobilisten de komende jaren afneemt.

Made by Erdi.

Beleid in duurzaamheid.

Erdi voert al ruim vijf jaar een gericht duur-
zaamheidsbeleid. Onderdeel van dit beleid is het 
reduceren van de CO2 uitstoot per werknemer. 
Begin dit jaar heeft Erdi het certificaat ontvangen 
voor de CO2 Prestatieladder, trede 3. Daarmee 
gaf Erdi opnieuw gestalte aan haar constante 
streven naar duurzaam ondernemerschap.  
Voor 2014 hebben wij ons ten doel gesteld  
om onze CO2 uitstoot met 3-5% te reduceren. 

De CO2-Prestatieladder is een instrument voor 
aanbesteders om vorm en inhoud te geven aan 
duurzaamheid. Ook stimuleert het bedrijven die 
deelnemen aan aanbestedingen tot CO2-bewust 
handelen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij 
de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met 
name om energiebesparing, het efficiënt gebruik 
maken van materialen en het gebruik van  
duurzame energie. [bron: www.skao.nl]

Drie jaar geleden kopte een publicatie van het 
Fietsberaad ‘Grip op enkelvoudige fietsongevallen’ 
met als afbeelding het bekende rood/witte paaltje. 
Het Fietsberaad creëerde bewust of onbewust de 
symboliek dat de paaltjes de veroorzakers zijn van 
de enkelvoudige fietsongevallen in Nederland. 
Echter is slechts in 12% van de enkelvoudige 
fietsongevallen een paaltje of wegversmalling 
betrokken. Over de overige 88% horen we tot nu 
toe niemand. Terwijl een slecht wegdek en trottoir-
banden al voor meer dan 50% de reden van een 
enkelvoudig fietsongeval is. Het beeld wat het 
Fietsberaad met deze publicatie heeft neer willen 
zetten ligt genuanceerder.  

In beginsel is de hoofdfunctie van het paaltje de (brom)- 
fietsers die gebruikmaken van fietspaden juist te be- 
schermen tegen autoverkeer. Het gedrag van de mens 
vroeg om deze oplossing, de politie laten handhaven 
bleek onhaalbaar en de paaltjes deden hun werk.  
De meeste palen zijn rood/wit en voorzien van reflec- 
terende banden om de paal goed zichtbaar te maken in 
het donker, maar ook herkenbaar te zijn voor nood- en 
hulpdiensten. Vroeger werden deze banden aangestraald 
door het licht van de fiets, maar tegenwoordig wordt er 
veel gebruik gemaakt van goedkope rood/witte led 
lampjes die wel opvallen, maar nauwelijks straling 
hebben. In de avonduren vinden dan ook de meeste 
ongelukken plaats. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit 
van Groningen blijkt dat na zonsondergang een zeer 

Na het eerste half jaar liggen wij wat onze doelstelling 
betreft op schema. Eén van de oorzaken is de relatief 
warme winter die we hebben gehad. Dit heeft direct 
invloed gehad op ons gasverbruik. Daarnaast plukken 
we de vruchten van onze deelname aan de Greendriver 
Challenge in 2013 die een daling van ons brandstof-
gebruik tot gevolg heeft. De prognose op basis van het 
eerste half jaar is dat we over heel 2014 op 325 ton 
CO2 uitstoot komen, tegenover 354 ton in 2013.  
Dit zou een reductie van 8% betekenen. 



Metropool.
In de gemeente Breda heeft Erdi een fraaie dubbele 
Canapé Metropool geleverd. De bank is 5 meter 
lang en het onderstel is thermisch verzinkt.  
Dit geeft de bank een robuuste uitstraling.
De Metropool is de laatste aanwinst in de  
Canapé serie zitbanken.

Mobiele snelheidsdisplays.
Op meerdere Amsterdamse locaties heeft Erdi een 
aantal snelheidsdisplays geleverd en gemonteerd om 
ter plekke het snelheidsgedrag van de automobilist 
te beïnvloeden. Deze mobiele displays zullen door 
Amsterdam ‘reizen’ om op locaties de snelheid te 
verminderen. Het systeem bestaat uit een geïnte-
greerde radar, een LED-scherm, een solar-pack en 
een elektronisch dataopslagsysteem. Deze elementen  
zitten achter een slagvast lexaan paneel wat  
afdoende bescherming biedt tegen alle weers- 
invloeden en eventuele beschadigingen voorkomt.

Haarlemmerplein.
Voor het heringerichte Haarlemmerplein (Amsterdam) 
heeft Erdi uit de Canapé Wood serie diverse zitbanken 
geleverd en geplaatst. De boombanken zijn afgesloten 
met Cortenstalen platen en doorlopende houten 
latten. Deze platen en de steunen hoeven niet 
verduurzaamd te worden, omdat het geoxideerde 
Cortenstaal van nature bestand is tegen corrosie  
en totaal integreert bij de fontein op het plein.  
De zitbanken zijn voorzien van FSC®  gecertificeerde 
houten delen, duurzaamheidsklasse 1.

Pieter van der Doesplein. 
Op het Pieter van der Doesplein (Amsterdam) heeft Erdi 
diverse maatwerk zitbanken geleverd en geplaatst.  
Deze zijn direct op betonnen elementen gemonteerd.  
Dit plein is aangemerkt als postzegelpark, een kleine 
recreatieve buitenruimte. Een goed postzegelpark stimu- 
leert de contacten in de buurt. Zo is er een schaakbord in 
de tafel van een picknickset geïntegreerd. De maatwerk 
zitbanken komen voort uit Canapé Wood serie.

ERDI projecten.

www.erdi.nl



ERDI innovaties.

Wilt u meer weten  
over de producten  

en toepassingen  
op deze pagina?  
Via onze website  

www.erdi.nl kunt u 
eenvoudig de product-

flyers downloaden.  
U kunt de flyers  

ook aanvragen via een 
e-mail aan info@erdi.nl.

Kant-en-klare ribbelmarkering.
De ribbelmarkering als waarschuwing voor een 
paaltje op een fietspad blijkt (brom)fietsers effectief 
te attenderen. Niet alleen door trilling wordt men 
gewaarschuwd, maar ook het reflecterende vlak heeft 
een signalerende werking. Verder stimuleert de door- 
getrokken streep om op de eigen baan te blijven.  

Wilt u snel en efficiënt een ribbelmarkering aanleggen 
als inleider voor een paal? Dat kan! Wij hebben een 
kant-en-klaar pakket prefab thermoplast ribbelmar-
keringen in ons assortiment. Overige vormgevingen 
zijn ook mogelijk. 

Tri-color snelheidsdisplay.
Nieuw in ons assortiment zijn de tri-color snelheids-
displays (rood, amber en groen). De snelheidsdisplays 
kunnen zelfs worden uitgevoerd met een extra digitale 
tekstregel onder de smiley. Deze aanvullende teksten 
helpen verder mee om de snelheid te beperken.

Solar Flash,  
voor de donkere dagen.
Om de attentiewaarde van palen te vergroten heeft 
Erdi de Solar Flash kop ontwikkeld. De alternerende 
LED verlichting zal de veiligheid van de (brom)fietser 
verhogen. De kop is van slagvast polycarbonaat en 
geïntegreerd in het opzetstuk. De Solar Flash is 
voorzien van solar technologie en heeft dus geen  
externe stroombron nodig. De signaalrode LED  
verlichting ontsteekt automatisch bij schemering 
waardoor de attentiewaarde van de paal wordt 
vergroot en zo ook de veiligheid van de (brom)fietser. 
De Solar Flash past standaard op alle model 90 
palen en is op verschillende modellen uit voorraad 
verkrijgbaar. 

E4 boombank.
De vertrouwde E4 bank is nu ook verkrijgbaar als 
boombank. De bank kan in bijna iedere maatvoering 
worden geproduceerd en de steunen worden op 
de hoeken van de bank gemonteerd. Dit geeft een 
elegant beeld. De bank wordt standaard uitgevoerd 
met FSC® hardhout, duurzaamheidsklasse 1.  



Dirk-Jan volgde een opleiding bouwkunde en civiele 
techniek en startte 26 jaar geleden bij de Gemeente 
Monster. Na de samenvoeging kon hij de overstap 
maken naar de functie van coördinator gemeentelijk 
beheer. Naast zijn technische MBO opleiding volgde 
hij onder andere vakgerichte opleidingen op het gebied 
van openbare verlichting. Dirk-Jan: “De beheer- 
werkzaamheden bij de gemeente Monster waren 
kleinschaliger. De Gemeente Westland heeft 
inmiddels ca. 100.000 inwoners, maar na ruim  
10 jaar groei is dit, mede door de crisis, afgevlakt. 
Wel is het zo dat de Gemeente Westland door de 
grote  werkgelegenheid in de  tuinbouw en op de 
bloemenveiling enorm veel verkeersbewegingen heeft.”

Het team grijs van de afdeling Inrichting en Beheer 
Openbare Buitenruimte (IBOR) heeft qua beheer, 
onderhoud en (grootschalige) vervanging zes aan- 
dachtsgebieden: wegen, verkeersvoorzieningen, 
kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregel-
installaties en riolering. Dirk-Jan: “Binnen ons team 
werken we met drie coördinatoren. Ik ben verant-
woordelijk voor de kunstwerken (bruggen, duikers, 
geluidsschermen en damwanden), de openbare ver- 
lichting en verkeersregelinstallaties. Wat betreft mijn 
werkgebied even een paar kerngetallen: We hebben 
hier circa 500 bruggen, 20.000 lichtmasten,  
11 verkeersregelinstallaties en 9 automatische  
Vezip installaties. Voor grootschalige vervanging en 
uitbreiding schakelen we ons interne ingenieurs-
bureau in voor de engineering en aanbesteding.  
Na de oplevering hiervan neemt ons team het  
beheer en onderhoud weer in handen.”

Erdi heeft in het verleden een verzinkbare piramide 
geleverd en geïnstalleerd. Dirk-Jan: “Toen we in 2010 
in bepaalde gebieden een aantal dynamische afsluitingen 

moesten vervangen, heb ik Erdi uitgenodigd om een 
voorstel te maken voor nieuwe selectieve toegangs-
systemen (Vezips). Inmiddels staan er op 9 locaties 
stand alone installaties met verzinkbare palen, 
inclusief verkeersregellichten. Deze Vezip installaties 
kunnen op afstand middels de telefoon worden 
bediend. Storingen worden automatisch via de sms 
aan ons en de technische dienst van Erdi gemeld. 
Verder heeft Erdi bij de strandopgang en de parkeer- 
plaatsen bij het strand 3 automatische slagbomen 
geplaatst. Alle installaties worden jaarlijks geïnspec-
teerd door Erdi volgens de CROW Publicatie 246, 
onderhoud verkeersregelinstallaties. Op basis van 
deze inspectierapporten geven we opdracht voor 
herstel van de geconstateerde gebreken. Dat er 
onderhoud gepleegd moet worden is logisch, maar 
de installaties functioneren goed en tot op heden 
hebben we weinig kosten gehad aan de installaties. 
Alles loopt lekker en dat is een hele zorg minder.”

Dirk-Jan Weijsenfeld, coördinator  
gemeentelijk beheer Gemeente Westland.

Erdi op Dag van de Openbare Ruimte.
Net als voorgaande jaren was Erdi op 8 en 9 
oktober ook weer vertegenwoordigd op de Dag van 
de Openbare Ruimte in de Expo Houten. Met de 
nodige trots introduceerde wij hier onze 5-kantige 
Canapé Retro boombank. Heeft u de introductie 
gemist, vraag dan informatie aan via info@erdi.nl.

BUITENGEWOON

Zaan de Wandel.
Ook dit jaar waren wij weer traditiegetrouw  
van de partij tijdens [Z]aan de Wandel. Met de 
wandeltocht is maar liefst € 65.000 opgehaald. 
Het bedrag komt ten goede aan een online project 
voor borstkankerpatiënten van het ZMC en 
onderzoek naar borstkanker van het NKI/AVL. 
(www.zaandewandel.nl) 

De Gemeente Westland 
is in 2004 ontstaan  
na de gemeentelijke 

herindeling van de 
gemeenten Naaldwijk, 

’s-Gravenzande,  
Wateringen, Monster 
en de Lier. Naast deze 
voormalige gemeenten 

maken ook de dorps-
kernen Honselersdijk, 

Poeldijk, Maasdijk, 
Kwintsheul, Heenweg en 

Ter Heijde deel uit van 
de Gemeente Westland. 
Dirk-Jan Weijsenfeld is 
sinds de samenvoeging 

coördinator gemeentelijk 
beheer. Daarmee is hij 

tevens verantwoordelijk 
voor onderhoud en 

vervanging van ver-
keersregelinstallaties.
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Elise Sanders. 

Bij Erdi is iedereen 
gelijk gestemd.

Elise Sanders maakt deel uit van het financieel 
administratieve team van Erdi. Ze volgde 
aanvankelijk een opleiding tot schoonheids- 
specialiste, maar ze kwam er al snel achter  
dat haar hart meer uitging naar een functie  
in de backoffice van een bedrijf. Anderhalf jaar  
voor de verhuizing van Erdi naar de Rechte 
Tocht trad Elise in dienst als telefoniste/
receptioniste. Elise is inmiddels bij Erdi door-
gegroeid en maakte de groei van een dynamisch 
bedrijf van dichtbij mee. 

In 1999 startte Elise als uitzendkracht bij Erdi. 
Geïnspireerd door haar zus, die secretaresse is, 
besloot ze het vak van schoonheidsspecialiste achter 
zich te laten en zich te storten in de dagelijkse 
dynamiek van het bedrijfsleven. Elise: ”Ik had net  
de cursus telefoniste/receptioniste afgerond, toen  

COLOFON
ik hoorde dat Erdi op zoek was naar iemand met 
deze opleiding. Erdi was toen nog gevestigd op het 
Sluispad in Zaandam. Die locatie had wel karakter, 
maar we hebben wel een aardige slag gemaakt  
met de verhuizing naar de Rechte Tocht. Toen ik 
anderhalf jaar bij Erdi werkte, gingen we verhuizen 
en startte ik ook in een nieuwe functie op de 
administratie. Nieuwe baan, nieuw kantoor,  
nieuw bureau, nieuwe computer, alles nieuw.”

In de periode daarop breidde Erdi haar activiteiten 
uit, maakte een professionaliseringsslag en groeide 
in alle opzichten aanzienlijk. Elise: “Maar de sfeer  
en onderlinge verhoudingen bleven goed. Ook nu  
kan ik het met al mijn collega’s uitstekend vinden. 
We vormen een hecht team en er heerst een  
open en sociale sfeer, met de nodige ruimte  
voor ontspanning.”

Elise werkt 24 uur, verdeeld over de hele werkweek. 
Als getrouwde moeder van een jongen en een 
meisje, moet ze haar tijd verdelen tussen haar  
gezin en haar werk. Elise: “Mijn man is zelfstandig 
ondernemer en is veel aan het werk. Tijdens de 
vakanties van de kinderen komt de zorg voor de 
kinderen vaak op mijn schouders neer. Gelukkig  
zijn ze bij Erdi flexibel als het dan om de werktijden 
gaat.” De eerste jaren na de verhuizing verzorgde 
Elise administratieve taken voor de afdeling wegbe-
bakening, maar sinds 2007 richt zij zich voorname-
lijk op de administratieve werkzaamheden van het 
las- en constructiebedrijf van Erdi. Elise: “Ik voel me 
een echte ‘multitasker’. Ik verzorg de debiteuren- en 
crediteurenadministratie, inclusief de debiteuren-
bewaking. Daarnaast verzorg ik de offertes en maak 
de betaallijsten klaar. Tevens onderhoud ik de contacten 
met de klanten voor de financiële afwikkeling van de 
opdrachten. Lekker drukbezette werkdagen dus, maar 
ik ga nog steeds met heel veel plezier naar mijn 
werk. Er hangt in het hele bedrijf een ontspannen, 
gemoedelijke sfeer en iedereen is gelijk gestemd.”

Nieuwe website.

Net na de zomer hebben wij een geheel 
vernieuwde website gelanceerd. Vanuit onze 
hoofddisciplines: straatmeubilair, verkeers-
techniek en wegbebakening zijn online catalogi 
te vinden met veel afbeeldingen, technische 
informatie en downloads. Verder zijn er per 
discipline referentieprojecten en innovaties 
opgenomen en makkelijker te benaderen.  
De site is voorzien van de nieuwste technieken, 
waardoor deze ook te benaderen is door alle 
soorten devices. 

Blijf ons volgen via www.erdi.nl. Er wordt 
gewerkt aan een doorontwikkeling om  
nieuwe functies toe te voegen aan de site.

BUITENGEWOON

ERDI
Postbus 151  
1500 ED Zaandam
Rechte Tocht 3-5
1507 BZ Zaandam 

T: 075 - 617 33 57 
F: 075 - 670 28 21 
E: info@erdi.nl
I: www.erdi.nl

Ins Over Outs is een 

uitgave van Erdi en 

verschijnt twee keer 

per jaar op basis van 

controlled circulation 

onder relaties. Ondanks 

dat deze uitgave met 

grote zorgvuldigheid is 

samengesteld, kunnen 

er aan de inhoud 

geen rechten worden 

ontleend. Niets uit deze 

uitgave mag worden 

overgenomen zonder 

uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de 

directie van Erdi.
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WERELDBAAN

“We vormen een hecht 
team en er heerst een 
open en sociale sfeer”.


