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De school is de plek waar onze kinderen 
het grootste deel van hun leventje ver-
toeven. Die omgeving moet prikkelend 
zijn; Ze moet de ontwikkelingskansen 
optimaal bewaken en zelfs versterken 
in ideale omstandigheden. Veiligheid is 
hierbij van cruciaal belang en veilig-
heidssignalisatie een weldoordachte 
evenwichtsoefening. Deze signalisatie 
moet in het oog springen en tegelijk 
bijdragen tot een frisse, zelfs speelse, 
schoolomgeving. Te dreigende borden 
en objecten vergroten het onveiligheids-
gevoel, toch is het zaak om te zorgen 
voor visuele prikkels die kinderen én vol-
wassenen bewust maken van risico’s en 
aandachtspunten. Het Julie straatmeu-
bilair doet dit speels en fris, maar vooral 
overduidelijk en ondubbelzinnig.

Al ruim 10 jaar loodsen de Julie verkeers-
borden en -objecten de Belgische en  
Nederlandse jeugd doorheen hun veilige 
schoolhaven. De herkenbare en kleurrijke 
referentiepunten zijn standaard gewor-
den in een voortdurend groeiend aantal 
gemeenten.

Herkenbaar, speels, veilig

De schoolomgeving als veilige 
haven: Julie verzet de bakens!

©

Julie-zone.nl
Julie-zone.be
www.wolters-mabeg.eu
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De dagelijkse toestroom van overenthousiaste school-
gaande kinderen; het blijft een vrolijk en aandoenlijk 
schouwspel. De Julie accentpalen wijzen kinderen én 
bestuurders speels op belangrijke referentiepunten waar 
ze even moeten stoppen of extra alert moeten zijn.

De iconische Julie accentpaal met opgestoken hand is 
hierbij niet toevallig een alom gekende referentie. Is een 
kordate aanpak wenselijk en zelfs nodig? Dan houdt een 
welwillende, maar onverzettelijke slagboom het jonge 
geweld moeiteloos in bedwang.

Julie accentpaal

Materiaal:
Staal S235JR

thermisch verzinkt conform
NBN EN 1461.

Afwerking:
UV- en weersbestendige 

poedercoating in de 
iconische Julie kleuren

Afwerking:
Gele reflecterende markeringen

(merk 3M)

Julie Accentpaal
Hoogte: 2950mm
Diameter: 323mm

Julie Accentpaal met slagboom
Hoogte: 2950mm
Diameter: 323mm
Lengte slagboom: 3800mm
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Julie anti-parkeerpaal

Ouders willen hun kind steeds zo dicht mo-
gelijk bij de schoolpoort afzetten. Het soms 
over-assertief opeisen van zo’n ideale kiss 
and ride plek, is een strijdperk waarin menig 
ouder zich, al dan niet lichtjes schuldbewust, 
begeeft. In een minutieus uitgekiend par-
keerbeleid en mobiliteitsplan, zijn de kleur-
rijke Julie anti-parkeerpalen simpelweg on-
misbaar. Zonder wrevel op te wekken maken 
ze perfect duidelijk waar bestuurders mogen 
stilstaan.  Zo bereikt iedereen vrij van frus-
tratie en vooral: veilig, de schoolpoort.

Wegneembaar
Hoogte: 750mm (standaard)

Diameter  Ø159

Julie anti-parkeerpaal: 
in te betonneren
Hoogte: 1100mm (standaard)

Diameter  Ø159

Julie anti-parkeerpaal: 
in te betonneren
Hoogte: 1350mm (Optioneel)

Diameter  Ø159

Materiaal:
Staal S235JR

thermisch verzinkt conform
NBN EN 1461.

Afwerking:
UV- en weersbestendige 

poedercoating in de 
iconische Julie kleuren

Afwerking:
Gele reflecterende markeringen

(merk 3M)
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Julie beugels

Ouders willen hun kind steeds zo dicht mo-
gelijk bij de schoolpoort afzetten. Het soms 
over-assertief opeisen van zo’n ideale kiss and 
ride plek, is een strijdperk waarin menig ouder 
zich, al dan niet lichtjes schuldbewust, be-
geeft. In een minutieus uitgekiend parkeer-
beleid en mobiliteitsplan, zijn de kleurrijke 

Julie beugels simpelweg onmisbaar. Zonder 
wrevel op te wekken maken ze perfect dui-
delijk waar bestuurders mogen stilstaan.  Zo 
bereikt iedereen vrij van frustratie en vooral: 
veilig, de schoolpoort.

Wegneembaar
Hoogte: 750mm (Boven maaiveld)

Breedte: 1500mm
Diameter: 159mm

Vast (in te betonneren)

Hoogte: 1100mm 
Breedte: 1500mm
Diameter: 159mm

Vast (in te betonneren)

Hoogte: 1350mm 
Breedte: 900mm
Diameter: 159mm

Materiaal:
Staal S235JR

thermisch verzinkt conform
NBN EN 1461.

Afwerking:
UV- en weersbestendige 

poedercoating in de 
iconische Julie kleuren

Afwerking:
Gele reflecterende markeringen

(merk 3M)
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Julie draai- en hoekbeugel

Met de Julie draai- en hoekbeugels verlos je 
iedere betrokkene van alle mogelijke twijfel. 
Ze bakenen zonneklaar af waar voetgan-
gers en bestuurders zich mogen begeven. 
Ook hier gebeurt dit alweer met de typi-
sche, vrolijk kordate Julie-flair. Maar vergis 
je niet: hoe speels hun kleurenpallet ook 
mag zijn, deze beugels zijn stevig genoeg 
om aanrijdingen te verhinderen

Materiaal:
Staal S235JR

thermisch verzinkt conform
NBN EN 1461.

Afwerking:
UV- en weersbestendige 

poedercoating in de 
iconische Julie kleuren

Afwerking:
Gele reflecterende markeringen

(merk 3M)

Vast  (in te betonneren)

Hoogte: 1350mm (standaard)

Breedte: 900mm
Diameter: Ø159

Vast  (in te betonneren)

Hoogt bm: 950mm
Lengte
1500mm
2000mm
3000 mm
3500mm



7

Julie afvalbak

Materiaal:
RVS

Afwerking:
UV- en weersbestendige 

poedercoating in de 
iconische Julie kleuren

Afwerking:
Gele reflecterende markeringen

(merk 3M)

Sokkel 
Breedte:  391
Hoogte: 760
Inhoud: 44L

Optie: Paalbevestiging
Breedte:  391
Hoogte: 760
Inhoud: 44L

Met de Julie afvalbakken geeft ieder kind 
(en iedere volwassene) met plezier het juis-
te voorbeeld. Deze bonte bakken zuigen de 
aandacht en daarbij ook het afval, zodat de 
omgeving stimulerend, rein en fris blijft; al-
lemaal voorwaarden voor het veilig en opti-
maal benutten van de ontwikkelingskansen 
van ieder kind
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Thuis in buitenruimte


