
Infrafocus biedt een totaaloplossing bij het digitaal, vlot en 

veilig vastleggen van alle schadebeelden aan de weg. De 

conditie van uw verhardingsareaal snel en compleet in 

beeld brengen was nog nooit zo eenvoudig. 

Infrafocus inspecteert, meet, analyseert en geeft een 

diagnose. Zo zorgt Infrafocus ervoor dat u altijd volledig op 

de hoogte bent van de toestand van uw wegen en weet u 

waar en wanneer u moet ingrijpen.

Een uniek systeem in Nederland!

>   Laser

>   Radar

>   HD-beelden



Vlakheidsparameters in dwars- en langsrichting 

worden vastgelegd middels de lasertechniek. Dit zijn 

schadebeelden als spoorvorming en langsonvlakheid.

Door middel van radar is het mogelijk de constructie-

opbouw van de verharding inzichtelijk te krijgen. Dit 

geeft inzicht in de oorzaken van het (potentieel) 

oppervlakkig schadebeeld. Denk hierbij aan boom-

wortels die over een bepaalde periode schade aan 

de weg of het fietspad veroorzaken, of een klinker-

weg gelegen onder een asfaltweg. Ook het 

aanwezig zijn of ontbreken van fundering kan in 

beeld worden gebracht.

Het inwinnen van data met HD-beelden, radar en 

laser gebeurt in één werkgang. Dit kan met een 

snelheid waarmee het normale verkeer wordt 

bijgehouden. Risicogestuurd beheer en onderhoud 

van wegen wordt hiermee een stuk eenvoudiger en 

efficiënter!

Voor wegbeheerders is het een dagelijkse 

uitdaging om, onder druk van de krim-

pende budgetten, het kwaliteitsniveau 

van wegen te waarborgen. Hierbij moet de 

afweging tussen onderhoud of rehabilita-

tie worden gemaakt. Daarnaast is het een 

opgave om de areaalgegevens op orde te 

hebben en politiek en bestuur te voorzien 

van een gedetailleerde onderbouwing.

Unieke combinatie 

Infrafocus biedt hierbij de oplossing. Dit unieke 

systeem combineert laser, radartechniek en High 

Definition beelden. Door deze combinatie van onder-

zoekstechnieken kan Infrafocus u als wegbeheerder 

helpen bij een efficiënter wegbeheer. 

Wat kan Infrafocus?

Middels HD-beelden kunnen schadebeelden worden 

vastgelegd die voorheen de inspecteur vaststelde 

tijdens de Globale Visuele Inspectie. Dit zijn schade-

beelden als rafeling, scheuren en randschade. De 

HD-beelden maken het tevens mogelijk ook overige 

elementen in de openbare ruimte mee te nemen in 

de inspectie zoals belijning, lichtmasten, bebording, 

en dergelijke. 

Kom in contact

Landjuweel 14 

3905 PG Veenendaal

T:  +31 6 531 25 063

E:   info@infrafocus.nl

Het inwinnen van data met Infrafocus gebeurt:

Veilig        -        Snel        -        Objectief        -        Geautomatiseerd        -        In één werkgang


