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Voor een veilige  
en aantrekkelijke binnenstad



Hoe creëer je een toegankelijke,  
veilige en aantrekkelijke binnenstad?

Waarom zoveel steden kiezen  
voor MOOV City Access

Verstedelijking leidt wereldwijd tot een snelle groei van 
steden. Niet alleen de bevolking groeit, maar ook het 
aantal voertuigen in de stad neemt toe. Hierdoor ontstaat 
er grote druk op de door stroming van verkeer. Zeker in 
steden met een historisch stads centrum is het een 
uitdaging om de doorstroom van verkeer op een soepele 
en veilige manier te laten verlopen. De smalle straten en 
pleinen zijn niet geschikt voor het type en de grote 
hoeveel heden verkeer van tegenwoordig. Dit levert 
onveilige situaties op in bijvoorbeeld winkelstraten waar 
veel voetgangers lopen.

Veel steden kiezen er daarom voor op bepaalde plekken 
auto’s te weren. Tegelijkertijd moeten omwonenden, 
leveranciers en hulpdiensten deze plekken wel kunnen 
bereiken. Dus hoe doe je dat? Hoe controleer je wie er 
naar binnen mag en wanneer?

MOOV City Access is een complete oplossing die 
gemeenten helpt bij het regisseren en implementeren 
van selectieve toegang van voertuigen tot de binnenstad. 
De MOOV software stelt hen in staat om zeer eenvoudig 
het gewenste toegangsbeleid te beheren en de MOOV 
hardware zorgt voor de aansturing van de aangesloten 
verzinkbare palen. Het platform is specifiek ontworpen 
voor gebruik in stedelijke omgevingen waardoor over alle 
praktische processen is nagedacht.

Hoe het werkt



Wat maakt de MOOV oplossing  
zo waardevol en effectief?
Een passende identificatiemethode voor ieder 
voertuigtype
De MOOV oplossing is compatible met vrijwel iedere vorm 
van identificatietechnologie en deze kunnen binnen één 
stad gecombineerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld 
gekozen worden voor kentekenherkenning voor het 
toelaten van bewoners van het gebied, een pasje voor 
taxi’s en speciale 112-transponders voor nood- en 
hulpdiensten.

Koppeling met een bestaand 
vergunningensysteem
Veel gemeenten werken al met een vergunningen - 
s ysteem waarbij inwoners en bedrijven online een 
toegangsrecht tot de binnenstad kunnen aanvragen. Het 
is niet natuurlijk erg inefficiënt om deze informatie 
handmatig te moeten overnemen in de MOOV software. 
Daarom is MOOV City Access standaard uitgerust met een 
REST-API waarmee bestaande vergunningen systemen 
eenvoudig gekoppeld kunnen worden.

Venstertijden en toegang op basis van 
emissieklasse
In veel steden wordt gewerkt met vaste tijdsvakken voor 
laden- en lossen waarin koeriersdiensten en vervoerders 
een vrije inrit tot de stad krijgen. Deze venstertijden kun 
je eenvoudig instellen in de MOOV software, waardoor je 
niet ieder voertuig handmatig hoeft toe te laten.  
Steeds vaker zien we dat steden enkel nog uitstootvrije 
voertuigen willen binnenlaten voor laden- en lossen. 
Om dit mogelijk te maken biedt MOOV City Access de 
optie om de uitstootgegevens van voertuigen te 
controleren op basis van het kenteken.

Geschikt voor gebruik door verschillende 
afdelingen en instanties
In MOOV kun je eenvoudig verschillende gebruikersrollen 
aanmaken en bepalen welke functionaliteiten van 
toepassing zijn voor deze rol. Hierdoor kunnen 
verschillende stakeholders gebruik maken van MOOV 
zonder daarbij in aanraking te komen met zaken die 
buiten hun verantwoordelijkheid liggen. Zo kan de 
afdeling vergunningenbeheer bijvoorbeeld alleen 
ontheffingen beheren, terwijl de politie of brandweer 
geen persoonsgegevens kunnen inzien maar wel de 
toegangen op afstand kunnen bedienen.

De MOOV oplossing is compatible 
met vrijwel iedere vorm van 
identificatietechnologie en 
deze kunnen binnen één stad 
gecombineerd worden



MOOV is een oplossing van Nedap
High-tech bedrijf Nedap NV creërt hoogwaardige, innovatieve hardware en software 
producten die mensen in staat stelt succesvoller te zijn en meer betekenis aan hun 
werk te geven. Dit doen wij met ruim 750 medewerkers en op wereldwijde schaal. 
Nedap is opgericht in 1929 en is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam sinds 
1947. Het hoofdkantoor bevindt zich in Groenlo, Nederland. 
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Klaar om je aan te sluiten bij deze  
en ruim 100 andere prachtige steden?

Kijk voor meer informatie op  
moovcityaccess.com/nl

Parallelweg 2
7141 DC - Groenlo
The Netherlands
+31 544 471 111
identification@nedap.com


