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Openbare Verlichting
Binnen het project zoeken wij naar de meest optimale 
oplossing van de gehele verlichtingsinstallatie. Hierbij wordt 
er niet alleen gelet op het armatuur en type masten, ook de 
benodigde bekabeling en de OVL-verdeelinrichting wordt 
meegenomen. Naast het ontwerp verzorgen wij ook de 
realisatie en het onderhoud van de verlichtingsinstallatie.

Verkeersregel Installatie
HIG Traffic Systems staat bekend als onafhankelijke specialist 
op het gebied van verkeersregel installaties (VRI’s). Tijdens de 
aanbesteding maken we het ontwerp en denken we mee aan 
alle vraagstukken met betrekking tot de faseringen en EMVI- & 
BVP plannen. Ook hier staan wij aan de lat voor de installatie 
en het benodigde onderhoud.

Dynamisch Verkeersmanagement
Bij HIG Traffic Systems verzorgen wij diverse plannen en 
pojecties. Aan de hand van de projectie bepalen we de 
benodigde systemen die nodig zijn en realiseren we het 
gemaakte ontwerp volgens alle gestelde eisen, normeringen en 
de vigerende wet- & regelgeving.

UAV-gc & BVP aanbestedingen

Bent u voor een aanbesteding op zoek naar een volwaardig partner op het gebied van Verkeersregel-

installaties, Openbare Verlichting en Dynamisch Verkeersmanagement? Dan is HIG Traffic Systems uw 

ideale partij. Met onze jarenlange ervaring binnen de infratechniek geven wij de juiste invulling aan al 

uw vraagstukken met betrekking tot de verkeerstechnische installaties. Naast ontwerp, installatie en 

realisatie leveren wij ook advies voor faseringen en geven wij de benodigde input voor EMVI-criteria en 

prestatie-onderbouwingen.
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Vestiging Bodegraven
Klipperaak 101
2411 ND Bodegraven
Telefoon 088 62 27 444

www.hig.nl

H I G  T R A F F I C  S Y ST E M S

Jarenlange branche ervaring
Met onze jarenlange ervaring binnen de infratechniek geven wij 
de juiste invulling aan al uw vraagstukken met betrekking tot 
alle verkeerstechnische installaties.

Sterk door samenwerking
Samenwerking staat voorop. Daarom sluiten onze Tender 
Engineers zich graag bij uw tenderteam aan in een vroeg 
stadium van de tenderfase, om zo het project met u binnen te 
halen en te realiseren.

Flexibel & Onafhankelijk
Door onze onafhankelijke positie zijn wij niet gebonden aan één 
partij, en zoeken wij naar de optimale oplossing die past binnen 
uw wensen.

Samen verder denken
Wij denken mee aan faseringen en EMVI maatregelen. U krijgt 
professionele begeleiding en advies bij het maken van EMVI- of 
BVP-plannen op het gebied van verkeerstechnische installaties.  

Duurzaam & Milieubewust
Bij HIG Traffic Systems is duurzaamheid een belangrijk 
onderwerp en daarom streven wij altijd naar een zo duurzaam 
mogelijke oplossing.

HIG Traffic Systems behoudt zich het recht voor om specificaties en eigenschappen vermeld in deze folder te wijzigen zonder waarschuwing vooraf. HIGV052


