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Geachte leden van de raad, 
 
 
Bij de beantwoording van uw vragen over de mogelijkheid om bamboe verkeersboren toe te 
passen in Roosendaal, heeft het college toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om 
bamboe en ook andere biobased materialen als alternatief voor de huidige materialen in te zetten 
bij vervanging van verkeersborden. 
 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat verkeersborden tegenwoordig behalve van aluminium en 
bamboe ook worden gemaakt van biocomposiet materialen (hoofdbestanddeel riet), green 
polyethyleen (hoofdbestanddeel suikerriet). Verder bestaat er de mogelijkheid oude 
aluminium verkeersborden te voorzien van nieuwe stickers (refurbished) mits ze onbeschadigd 
zijn. In het kader van dit onderzoek is een refurbished bord geplaatst aan de Damastberg. De 
buitendienst van de gemeente Roosendaal voorziet sporadisch ook oude verkeersborden van 
nieuwe stickers. 
 
Verder blijkt dat nog niet alle leveranciers de juiste certificaten hebben. Plaatsing is dan alleen 
mogelijk in een soort van pilot. Daarnaast is het gedane onderzoek een momentopname. Ook 
andere leveranciers ontwikkelen verkeersborden van alternatieve materialen. Bovendien zijn niet 
alle leveranciers even transparant in het aanleveren van de CO2-emissies. Deze zijn immers 
concurrentiegevoelig. We hebben echter wel de indruk dat de verkeersborden van alternatieve 
materialen er qua CO2-emissies het beste uitspringen. 
 
Het onderzoek heeft de volgende adviezen opgeleverd voor wat betreft de vervanging van 
bestaande verkeersborden. 
 

• Terugdringen van het gebruik van nieuwe aluminium verkeersborden; 
 

• Bevorderen van het gebruik van oude verkeersborden voorzien van nieuwe stickers; 
 

• Starten van een pilot met biobased verkeersborden binnen een project. De ervaringen die 
worden opgedaan gedurende de pilot worden gelijk meegenomen in vervolgtrajecten. We 
wachten voor vervolgstappen dus niet de resultaten van de pilot af. Bamboe wordt al wat 
algemener toegepast en daarom wachten we de ervaringen van andere opdrachtgevers af; 
  

• De gemeente Roosendaal sluit aan bij gezamenlijke regionale en/of landelijke initiatieven met 
betrekking tot verkeersborden en bewegwijzering; 
 

• De werkwijze van de buitendienst van de gemeente Roosendaal continueren en indien 
 mogelijk uitbreiden;  
 

• Selectief zijn in het plaatsen van verkeersborden en langer wachten met vervanging. 



 
Met de opmerking dat wij deze adviezen onderschrijven, hoop ik u voldoende te hebben 
geïnformeerd en beschouw ik de toezegging als afgedaan. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

namens dezen, 

 
I.M. Raaijmakers MSc. RC, 

Wethouder Beheer openbare ruimte, 

Vitale wijken en dorpen, Welzijn en Thuiszorg 

 

 


