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Leeswijzer 

Dit handboek omvat de richtlijnen die het Agentschap Wegen en Verkeer hanteert bij 

het ontwerp en aanleg van nieuwe wegen of bij grondige wijzigingen aan de 

bestaande infrastructuur. Het handboek bevat aanbevelingen en denkkaders 

waarbinnen de ontwerper zijn keuzes kan motiveren en een aantal strikte minimale of 

maximale voorschriften. Tenzij het uitdrukkelijk aangegeven is, zijn de strikte eisen te 

onderscheiden van de aanbevelingen door de werkwoorden ‘moeten’ en ‘niet 

mogen’.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Tot op vandaag zijn het voornamelijk mensen die met wagens rijden en mensen 

maken wel eens fouten1. Ze zijn verstrooid, hebben gedronken of willen te snel 

ergens naar toe. Maar ook onze techniek is niet onfeilbaar. Nieuwe wagens worden 

alsmaar meer uitgerust met gevoelige elektronische apparatuur die bedoeld is om de 

wagen veiliger te maken maar hem eveneens kwetsbaarder maakt. Daarnaast2 zijn 

er ook veel omgevingsfactoren waar we als bestuurder weinig vat op hebben: 

overstekend wild, een keitje tegen de voorruit, een klapband, … . 

Al deze factoren kunnen er mee oorzaak van zijn dat een wagen van zijn rijstrook af 

raakt.  

De overlevingskansen van de bestuurder verhogen dan in meer of mindere mate hij 

alsnog gecontroleerd tot stilstand kan komen. Hoe bruusker hij tot stilstand komt of 

wordt gebracht, hoe groter de kans op zware verwondingen of erger. 

Een vergevingsgezinde weg is ontworpen vanuit bovenstaand principe. In het 

handboek wordt dit principe dieper uitgewerkt: de basisprincipes van energie en 

krachten, inschatten van risico’s, veiligheidsstroken, stopstroken en 

redresseerstroken, omgaan met obstakels, … om uiteindelijk te komen tot de laatste 

toevlucht voor de wegbeheerder: de afschermende constructies. In de verschillende 

hoofdstukken wordt nader ingegaan op de wettelijke vereisten, de normering en 

bijhorende CE-markering, de plaatsingsaanbevelingen en de voorschriften 

opgenomen in het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw en in het 

Standaardbestek 270.. 

Het laatste hoofdstuk handelt over het beheer en onderhoud van afschermende 

constructies: welke zijn hier de wettelijke bepalingen in het kader van de Europese 

normen, welke zijn de verdere aanbevelingen. 

Overal in het handboek wordt specifieke aandacht besteed aan de meest kwetsbare 

groep gemotoriseerde weggebruikers: de motorrijders.  

Dit handboek heeft als doel de bestaande informatie die verspreid beschikbaar is te 

bundelen en te actualiseren. De uitgangsprincipes van dit handboek zijn helemaal 

niet nieuw. Het is dan ook helemaal niet de bedoeling dat men alle bestaande 

installaties gaat evalueren en aanpassen. Het handboek is bedoeld om bij nieuwe 

projecten of bij aanpassingen van bestaande projecten, de ontwerpers inzicht te 

geven in de filosofie achter het vergevingsgezind maken van de weg. 

                                            

1
 Sabey & Taylor (1980): in 94% van de ongevallen speelt de mens mee een rol in het ontstaan van 

een ongeval. 

2 Uit onderzoek (AASHTO – Highway Safety Manual Exhibit 3-3: Contributing Factors to Vehicle 

Crashes) blijkt dat in bijna de helft van de ongevallen (43%) andere dan menselijke factoren ook een 

rol spelen. 
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Hoofdstuk 2 Nomenclatuur – begrippenlijst
3
 

aanrijrichting: kant van een afschermende constructie waar het verkeer normaal 

rijdt 

afschermende constructie: een constructie geïnstalleerd langs de weg om een 

kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig 

ASI-waarde: gewogen gemiddelde van de versnellingen in x, y en z die op een 

lichaam inwerken tijdens een crashtest 

beginconstructie: (gecertificeerd) beginstuk aan een geleideconstructie, met als 

doel de ernst van een frontale botsing te reduceren 

beginstuk: niet-gecertificeerd begin (of einde) van een afschermende constructie 

belastingcurve: curve die de combinaties schuifkracht – moment weergeeft 

benedenbrug: brug waar men over rijdt 

BENOR-certificaat: Belgisch certificaat uitgereikt door een geaccrediteerde 

keuringsinstelling dat aangeeft dat het gecertificeerde product in een bepaalde 

fabriek gemaakt, voldoet aan de voor het product van toepassing zijnde normen en 

PTVs 

geleideconstructie: doorlopende afschermende constructie voor voertuigen 

geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm 

impacthoek: hoek gevormd tussen het inrijdend voertuig en (het voorvlak van) de 

geleideconstructie 

kabeleffect: werkingsprincipe waarbij de impactkrachten via de trekkracht van staal 

in langsrichting wordt opgenomen en verspreid 

(geaccrediteerde) keuringsinstelling: door de overheid erkende onpartijdige 

instantie die keuringen uitvoert en gemachtigd is voor bepaalde productgroepen 

waarvoor zij is geaccrediteerd, certificaten uit te geven (vb COPRO, Probeton) 

landhoofd: onderbouw in (gewapende) grond waar de vrije overspanning van een 

(boven)brug op steunt 

maaiveld: niveau van het terrein naast de rijbaan 

motorvangplank: (meestal metalen) bijkomende plank die onderaan een 

geleideconstructie wordt bevestigd. Wagens hebben een aanrijhoogte van ongeveer 

25 cm, bij glijdende motorrijders is dit lager en zij zouden dus op de achterliggende 

dragende structuur van de geleiderail kunnen botsen of onder de geleideconstructie 

door kunnen schuiven 

                                            

3
 Sommige definities lijken de logica zelf maar ze voorkomen discussies of verwarring, vandaar dat ze 

zijn opgenomen in deze lijst. 
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obstakelbeveiliger: energie-absorberende singuliere constructie voor voertuigen, 

geïnstalleerd voor een of meerdere obstakels, met als doel de ernst van een botsing 

te reduceren 

overgangsconstructie: verbinding tussen twee geleideconstructies van 

verschillende ontwerpen en/of prestatiekenmerken 

partijkeuring: keuring door een geaccrediteerde keuringsinstelling van een partij 

(een levering) van goederen om na te gaan of deze voldoen aan de voorschriften 

PTV: Préscription technique - technisch voorschrift - voorwaarden die in 

samenspraak met de sector (fabrikanten, verdelers, overheden, keuringsinstellingen) 

worden opgesteld waaraan producten moeten voldoen om te mogen toegepast voor 

de regionale overheden 

redresseerstrook: een relatief smalle (semi)verharde strook naast de rijbaan om 

bestuurders die met hun voertuig van de rijbaan raken de kans te geven hun traject 

te corrigeren om zonder verdere gevolgen de weg verder te zetten 

ribbelmarkering: gestructureerde markering met als functie een trilling of een geluid 

te produceren om bestuurders te attenderen op een mogelijk gevaar 

rijstrook4: strook van de rijbaan die voldoende breed is voor het verkeer van één rij 

voertuigen. Een rijstrook kan worden voorbehouden voor bepaalde weggebruikers of 

voor een bijzondere bestemming (bv busstrook) en als zodanig worden aangeduid 

schokindex: index die een maat is voor de versnellingen die een persoon kan 

ondergaan bij een botsing 

stopstrook: zone naast de redresseerstrook, bv een (onverharde) berm. In deze 

strook is het niet meer de bedoeling dat de bestuurder zich nog kan corrigeren, maar 

zou hij toch gecontroleerd tot stilstand moeten kunnen komen 

systeempaal: de systeempaal is de standaard steunpaal die hoort bij de geteste 

geleideconstructie 

veiligheidsstrook: stopstrook + redresseerstrook 

vergevingsgezinde wegen: wegen ontworpen met specifieke klemtoon op het 

voorkomen en inperken van schade aan mensen en goederen bij ongevallen 

verkeerszijde: zie aanrijrichting 

verkeerszone: zone waar het doorgaande verkeer zich bevindt 

vluchtstrook: verharde zijstrook bestemd voor tijdelijk oponthoud van voertuigen 

buiten de rijbaan en voor gebruik in geval van nood 

voertuigoverhelling: mate waarin een vrachtwagen of bus over een 

geleideconstructie ‘hangt’ bij aanrijding. Maatgevend voor de afstand tussen de 

                                            

4
 Zie definitie SB 250 
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voorkant van een geleideconstructie en obstakels op grotere hoogtes (brugpijlers, 

portieken, …) 

voertuigoverhellingsindex: index die de voertuigoverhelling aangeeft  

werkingsbreedte: op het voorvlak van een geleideconstructie loodrechte afstand 

tussen de voorkant van een geleideconstructie in normale positie en de plaats van 

het verst uitwijkend stuk (van het voertuig of de geleideconstructie) na aanrijding. 

Maatgevend voor de nodige ruimte die een geleideconstructie nodig heeft om een 

voertuig gecontroleerd tot stilstand te brengen 

zelfverklarend wegontwerp: wegontwerp met specifieke aandacht voor de 

leesbaarheid 
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Hoofdstuk 3 Vergevingsgezinde wegen – uitgangsprincipes 

 

3.0. Energie en krachten 

3.0.1. Algemeen 

Bij een ongeval kunnen er twee soorten kwetsuren ontstaan:  

- door voorwerpen die het lichaam van de inzittenden uitwendig verwonden 

(snijdingen, penetraties) – “penetrating traumas”,  

- doordat het lichaam en haar inwendige structuur (organen, botten, …) 

blootgesteld wordt aan versnellings- en (inwendige) drukkrachten die het niet 

gewend is en waartegen het niet bestand is – “blunt traumas”.  

Bij ongevallen heeft men voornamelijk te maken met blunt traumas en treden er dus 

voornamelijk inwendige kwetsuren op. 

3.0.2. Energie 

Het basisprincipe van een vergevingsgezinde weg is dat de kinetische energie die 

(inzittenden van) een rijdend voertuig bezit(ten), op een gecontroleerde manier wordt 

0: Zorg voor een zelfverklarend wegontwerp/beeld 

1: Houd er rekening mee dat weggebruikers toch fouten 
maken of dat voertuigen pech kunnen krijgen waardoor 
weggebruikers in problemen kunnen raken 

2: Geef hen de kans die problemen recht te zetten:  

- zorg voor een redresseerstrook. 

3: Zorg ervoor dat ze niet afgestraft worden voor die 
problemen door:  

- een zone zonder obstakels te voorzien: : 
o verwijder alle onnodige obstakels; 
o verplaats obstakels buiten de stopstrook. 

- als dat niet kan, maak de resterende obstakels binnen 
de stopstrook botsvriendelijk. 

- als ook dat niet kan, scherm de resterende niet-
botsvriendelijke obstakels af met aangepaste 
constructies. 
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afgebouwd, zodat er zo weinig mogelijk schade is aan personen en, in tweede 

instantie, aan goederen. 

De kinetische energie van een (rijdend) voertuig kan worden uitgedrukt als volgt:  

2

2mv
Ek  , met m de bruto massa van het voertuig en v de snelheid van het 

voertuig. 

De energie is dus evenredig met de massa van het voertuig, en kwadratisch 

afhankelijk van de snelheid van het voertuig. Indien de snelheid met 33% toeneemt 

(90 km/u → 120 km/u), neemt de op te nemen kinetische energie toe met 78%. Een 

wagen van 1.500 kg met inzittenden tot stilstand brengen vergt omgekeerd minder 

dan 20% van de inspanning om een vrachtwagen van 10 ton tot stilstand te brengen. 

De omzetting van de kinetische energie gebeurt op verschillende manieren: 

- wrijving, bv tussen het (weg)oppervlak en het voertuig (remmen); 

- vervorming van de wagen (kreukelzones, …), samengaand met een al dan 

niet beperkte vervorming van een externe structuur (energieabsorberende 

palen, …); 

- uitwisseling tussen kinetische en potentiële energie (rollen, door de lucht 

vliegen, … van het voertuig); 

- energie die door de inzittenden wordt opgenomen (via de spieren, 

vervormingen, breuken, …) 

3.0.3. Krachten 

Niet enkel de hoeveelheid kinetische energie die moet worden opgenomen is 

belangrijk. De manier waarop dit gebeurt, (zoals de snelheid waarmee of het 

tijdsbestek waarbinnen) is minstens even belangrijk. 

 

 

De wijziging van kinetische energie (ΔEk) (de arbeid W) is de som van alle 

vectorproducten kracht (F) x elementaire verplaatsing (dx), over de ganse 

beschouwde tijd. Een vectorproduct houdt rekening met de hoek tussen de kracht en 

de verplaatsing. Staan deze loodrecht op elkaar, dan is hun product 0. 

Uit de tweede wet van Newton 

dt

vd
mF


.

 

volgt dat de inwerkende krachten (in dit geval op het lichaam) gelijk zijn aan de 

ogenblikkelijke versnelling (vertraging) vermenigvuldigd met de massa. Een bruuske 



2

1

)( xdFEW k
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stop is een grote wijziging in snelheid op korte tijd, en dat resulteert met andere 

woorden in grote krachten (op de inzittenden).  

Vanuit dezelfde fysische achtergrond is het onstabiel worden van een voertuig, 

waardoor het gaat rollen of tollen, een verzwarende factor voor de letselernst van de 

inzittenden. Dergelijke rotaties veroorzaken immers ook ongewenste versnellingen 

en dus krachten op het lichaam.  

3.0.4. Versnellingen op het menselijk lichaam 

Een mens ondergaat bij een botsing verschillende versnellingen (g-krachten). Hierbij 

moet men rekening houden dat zijwaartse versnellingen veel meer letsel 

veroorzaken dan laterale versnellingen.  

3.0.5. Conclusie 

De letselernst van inzittenden hangt direct samen met de tijdspanne waarbinnen zijn 

snelheid wordt afgebouwd (zo groot mogelijk) en met zijn oorspronkelijke snelheid en 

massa. Aan de oorspronkelijke massa van de inzittenden kan weinig worden gedaan, 

de andere parameters kunnen wel worden beïnvloed door een goed wegontwerp en 

aangepaste wegaanhorigheden. 

Naast de gecontroleerde energieafbouw zijn er nog twee belangrijke aspecten die 

mee de oorzaak kunnen zijn van ernstige letsels: 

- het binnendringen van scherpe of botte elementen in het 

passagierscompartiment; 

- het onstabiel worden van een voertuig waardoor het gaat rollen of tollen en zo 

bijkomende ongewenste krachten (versnellingen) gaat uitoefenen op de 

inzittenden, in hoofdzaak zijwaarts. 

3.1. Risico-analyse 

Het tweede belangrijke principe om tot meer vergevingsgezinde wegen te komen is 

de risico-analyse. 

risico = kans x gevolg 

 

De kans dat objecten worden aangereden, kan onder meer afhangen van  

 de toegelaten maximumsnelheid en de effectief gereden snelheid; 

 de bochtstralen van de weg; 

 het aantal en type voertuigen: elk voertuig heeft een kans dat het tegen een 

obstakel botst, dus hoe meer voertuigen, hoe groter de globale kans. Een 

vrachtwagen die van de weg raakt heeft ook meer kans om iets aan te rijden 

dan een personenwagen; 
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 de afstand van obstakels ten opzichte van de weg; 

 de regelmaat van voorkomende obstakels of de lengte van één obstakel. Hoe 

meer obstakels of hoe langer het obstakel, hoe groter de kans op een botsing; 

 de toestand van de weg; 

 de weersomstandigheden; 

De gevolgen van een ongeval vergroten door verschillende omstandigheden: bij 

hogere snelheden, als er secundaire ongevallen kunnen ontstaan zoals bv. bij het 

doorbreken van een middenberm of op een brug boven een autosnelweg of een 

spoorweg, …, als er structurele elementen worden beschadigd van bijvoorbeeld 

brugconstructies, enz. 

Onder meer volgende elementen bepalen de totale gevolgen: 

 Lichamelijk(e) letsel(s) als lichtgewond, zwaargewond of de dood bij de 

bestuurder en de inzittenden van de wagen die het obstakel bereikt heeft . 

Oorzaken van lichamelijke letsels zoals verdrinking, elektrocutie en 

verbranding zijn zeer ernstig te nemen; 

 Materiële schade en lichamelijke letsels bij andere voertuigen en hun 

inzittenden, die eventueel aangereden kunnen worden door het uit koers 

geraakte voertuig (bv. het voertuig gaat door de middenberm en komt op de 

andere rijbaan terecht); 

 Materiële schade aan het voertuig dat het obstakel bereikt heeft; 

 Materiële schade aan het obstakel zelf; 

 Materiële schade en lichamelijke letsels aan andere voertuigen en hun 

inzittenden die geraakt worden door het omvallend obstakel (omvallende 

verlichtingspaal, omvallend portiek, instortende brug,…); 

 Maatschappelijke schade op het vlak van mobiliteit of economie, bijvoorbeeld 

omdat een aangereden brug is ingestort en heropgebouwd zal worden 

waardoor heel wat verkeer gedurende enige tijd een omweg moet maken, 

fileverliesuren, …; 

 Schade (en lichamelijke letsels) aan goederen en personen die worden 

getroffen door een voertuig dat bijvoorbeeld een brugrand bereikt heeft en er 

naar beneden valt op woningen, werkplaatsen,…; 

 Schade en vooral lichamelijke letsels in een ruimer gebied rond de plaats van 

de aanrijding met het obstakel, veroorzaakt door gevaarlijke goederen die 

vervoerd worden door het aanrijdende voertuig (brand, ontploffing, 

ontsnappend gif, de zone die ontruimd moet worden,…); 

 Milieuschade door de gevaarlijke goederen die vrij komen na de aanrijding 

met het obstakel (bodemverontreiniging, verontreiniging van grond- of 

oppervlaktewater,…). 



Versie O.2   Pagina 15 van 65  

Voor grote, specifieke projecten, waarbij de gevolgen zeer groot kunnen zijn zoals 

bijvoorbeeld in industriële omgevingen, … kan het zinvol zijn een uitgebreide risico-

analyse te maken5.  

Voor eerder klassieke projecten volstaan echter de basisregels die verder in dit 

handboek aan bod komen. 

3.2. Specifieke voorzieningen voor motorrijders? 

Voor motorrijders zijn specifieke maatregelen nodig. Deze zijn onder meer te vinden 

in het vademecum motorrijdersvoorzieningen6: 

In het geval van de motorrijder is het vooral van belang dat valpartijen niet 

verergerd worden door onprettige verrassingen, zoals scherpe voorwerpen of 

elementen die uitsteken en die later beschouwd eigenlijk beter weggelaten 

werden. 

… 

De volgende vragen dienen steeds voor ogen gehouden te worden, wanneer

 een object op het openbaar domein wordt geplaatst: 

- Is het ontwerp een bijdrage tot meer verkeersleefbaarheid? 

- Zal een bijkomend obstakel geen nieuwe problemen veroorzaken? 

- Voldoet het ontwerp aan bestaande richtlijnen/aanbevelingen? 

- Is het duidelijk voor diegene voor wie het bedoeld is? 

Deze basisvragen gelden echter ook voor andere weggebruikers.  

Voor motorrijders gelden echter twee specifieke eigenschappen: 

- Een motorrijder die uit evenwicht is kan zich minder gemakkelijk 

corrigeren. Hierdoor wordt het belang van de redresseerstrook dus kleiner. 

- De gevolgen zijn groter: een motorrijder heeft veel minder bescherming 

rond zich die de kinetische energie gecontroleerd kan doen afnemen 

(airbags, gordels, kreukelzones van wagens, …). Hierdoor krijgt het 

lichaam veel grotere krachten te verwerken dan in een wagen. Het lichaam 

is ook niet of nauwelijks beschermt tegen penetrating traumas. 

                                            

5
 In het kader van het CEDR-onderzoeksprogramma investeert de Vlaamse overheid, samen met 

andere Europese landen, in de ontwikkeling van een instrumentarium om dergelijke risico-analyses te 

objectiveren.  

6
 Vademecum motorrijdersvoorzieningen 2008: http://www.wegenenverkeer.be/technische-

documenten/category/vademecum-motorrijdersvoorzieningen.html 
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3.3. Definitie van de begrippen veiligheidsstrook – 

redresseerstrook – stopstrook  

(zie ook dienstorder MOW/AWV/2012/4) 

Een voertuig dat van zijn rijbaan raakt maar de ruimte heeft om gecontroleerd tot 

stilstand te komen vooraleer hij ergens tegen rijdt, zorgt voor veel minder gevolgen.  

De benodigde ruimte om gecontroleerd tot stilstand te komen – verder 

veiligheidsstrook7 genoemd – kan in twee stroken worden opgedeeld:  

- een redresseerstrook: een relatief smalle (semi)verharde strook naast de 

rijbaan. Een bestuurder die met zijn voertuig van de rijbaan raakt, krijgt 

binnen de redresseerstrook nog de kans om zijn traject te corrigeren om zo 

zonder verdere gevolgen zijn weg voort te zetten. Op autosnelwegen en in 

tunnels wordt deze best geaccentueerd met een ribbelmarkering of een 

andere vorm van markeringen die de bestuurder er op attendeert dat hij 

van zijn rijstrook afwijkt. Let er echter op dat dit vanuit 

geluidsoverwegingen niet altijd en overal wenselijk is. 

Een redresseerstrook moet minimaal 75 cm breed zijn voor hoofd- en 

primaire wegen en 30 cm voor andere wegen. Bij grote intensiteiten 

vrachtverkeer wordt deze best breder genomen. Op autosnelwegen doet 

de vluchtstrook aan de rechterzijde (als er een is) dienst als 

redresseerstrook. Indien er geen vrachtwagens mogen rijden op de 

linkerrijstrook, dient er geen extra brede redresseerstrook te worden 

voorzien voor vrachtwagens. Een redresseerstrook is steeds volledig vrij 

van eender welk element en mag geen niveauverschil hebben met de 

aanliggende rijbaan. 

- de stopstrook: een (onverharde) berm. In deze strook zal de bestuurder 

zich niet meer kunnen corrigeren, maar zou hij toch nog zonder al te veel 

risico’s tot stilstand moeten kunnen komen. Indien de berm onverhard is, 

moet deze toch de nodige draagkracht hebben om de kans op kantelen of 

rollen te verkleinen. Deze strook moet zo veel mogelijk obstakelvrij 

gehouden worden. 

De veiligheidsstrook geldt vanaf de rand van de betrokken rijstrook (dit is de 

buitenkant van de markering – zie Figuur 1). Voor een weg met een vluchtstrook 

omvat de veiligheidsstrook voor de rechterrand van de weg steeds de breedte van 

deze vluchtstrook. 

Het begrip "obstakel" moet hier in zijn ruimste betekenis in relatie met het begrip 

"schade" worden beschouwd als: 

                                            

7
 Merk op dat iets dergelijks ook bestaat voor fietspaden: deze moeten een vrij gabariet hebben van 

de breedte van het fietspad (inclusief randmarkering) + 2x20cm en een vrije hoogte van 2m50. 
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- obstakels die zich boven het normale maaiveld bevinden (bv. brugpijlers, 

steunen van portieken, allerhande andere zware steunpalen van 

constructies,…). Het begrip ‘boven’ dient geïnterpreteerd als ‘minimum 10cm’; 

- obstakels die zich onder het normale maaiveld bevinden (bv. kopmuren in 

grachten); 

- alles wat een risico van afvallen (bv. brugrand) of van kantelen (bv. steile 

talud, grachten, …) inhoudt. 

In Hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op het begrip obstakel. 

 

Figuur 1 Definities (E40 – Jabbeke – Veurne) 

Hoe groot de veiligheidsstrook moet zijn hangt af van verschillende parameters. Een 

vereenvoudigd model dat rekening houdt met de effectief gereden snelheid, de aard 

van de weg, de aanwezigheid van taluds, het aandeel motorrijders en de 

kromtestraal van bochten, wordt hieronder beschreven.  

Geavanceerdere modellen zijn terug te vinden in AASHTO Roadside Design 

Guidelines8 of in het Main Roads Western Australia Assessment Of Roadside 

Hazards9 10.  

Voor grotere, complexere investeringsprojecten, kunnen nog andere parameters in 

rekening gebracht worden zoals het aandeel vrachtwagens, de densiteit van het 

                                            

8
 AASHTO. Roadside Design Guide. Derde uitgave, maart 2002 

9
 Main Roads Western Australia Assessment of Roadside Hazards. Technology and Environment 

Directorate. Western Australia, mei 2007 

10
 State of the art report on existing treatments for the design of forgiving roadsides – version 3.0 

hoofdstuk 3.1.1 – figuren 18, 19 en 20. 
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verkeer, enz. Dit om uiteindelijk het begrip ‘kans’ zo nauwkeurig mogelijk te 

definiëren. 

3.3.1. Snelheid 

Hoe breed de veiligheidsstrook minimaal moet worden gerekend, is in eerste plaats 

afhankelijk van de snelheid. Voor bestaande wegen neemt men hiervoor de 

effectieve gereden snelheid v85 (snelheid die door 85% van de automobilisten niet 

wordt overschreden). Voor nieuwe projecten baseert men zich op de 

ontwerpsnelheid (zie Tabel 1 en Figuur 2). 

v
 
(v85 of vontw) 

Minimale breedte 

veiligheidsstrook 

50 km/u 1,5 m 

70 km/u 3,0 m 

90 km/u 4,9 m 

120 km/u 8,6 m 

Tabel 1 Nodige veiligheidsstrook per snelheidsregime 

 

Figuur 2 Vereenvoudigde relatie tussen de kans om een obstakel te bereiken en de afstand tot dat 

obstakel 

Op rechte stukken weg zonder hellende wegberm kan men de bovenstaande grafiek 

hanteren om de veiligheidsstrook te bepalen. Deze grafiek geeft de relatie weer 

tussen de kans dat men een bepaald object bereikt (met de wagen) en de afstand 

van dat object tot de rand van de rijbaan. Omdat een object bereiken niet betekent 

dat er ernstige schade of letsels zijn, wordt in Vlaanderen doorgaans een kans van 

20% aanvaardbaar genomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor rechte stukken 

autosnelweg een veiligheidsstrook van 8,6m breedte aan te raden is. 
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Indien de gevolgen van een ongeval groot kunnen zijn, dient men goed te overwegen 

of deze 20% kans voldoende veiligheid biedt om het risico klein genoeg te houden. 

3.3.2. Bochten 

In bochten geldt: hoe kleiner de kromtestraal, hoe meer kans dat een object wordt 

geraakt.  

Tabel 2 geeft de aangeraden verhogingsfactor f (vermenigvuldigingsfactoren voor de 

kans dat een obstakel wordt aangereden). 

R F 

≥ 1000 m 1.0 

100 m < R < 1000 m 1.2 

≤ 100 m 1.5 

Tabel 2 Verhogingsfactor in functie van de kromtestraal 

Om de veiligheidsstrook in bochten te bepalen geldt dus volgende formule: 

Formule:  

x = 
f

dd
d 200

0


 ,  

met  

d0: waarde van d (in meter) waarbij de kans 0% bedraagt in rechte baan, volgens Figuur 2 

d20: waarde van d (in meter) waarbij de kans 20% bedraagt in rechte baan, volgens Figuur 2 

f: de verhogingsfactor volgens Tabel 2 

Een voorbeeld: om de veiligheidsstrook te bepalen van een weg met een v85 van 70 

km/u in een bocht met een kromtestraal van 80m: de kans dat een obstakel wordt 

bereikt dat 3 meter van de weg staat wordt 20% * factor 1,5 = 30%. Gezien wij 

maximaal 20% kans wensen, dient de veiligheidsstrook dus verruimd tot: 

m
mm

m 33,5
5,1

310
10 


  

3.3.3. Taluds 

Naast bochten, vragen ook taluds een aangepast ontwerp. Daarom wordt bij dalende 

taluds steiler dan 24/4 en minder steil dan 16/4, de nodige breedte van de 

veiligheidsstrook met een factor 2 vermenigvuldigd, voor het gedeelte van de 

veiligheidsstrook steiler dan 24/4. Taluds steiler dan 16/4 worden als obstakel 

beschouwd omdat het kantelgevaar daar te groot wordt. 

Hier wordt de aandacht gevestigd op de noodzaak van een voldoende stabiele 

ondergrond. Indien dit niet het geval is, worden taluds vanaf 24/4 reeds als obstakel 

beschouwd. 

Speciale aandacht dient er ook te gaan naar de overgangsbogen naar een talud of 

een gracht. Voor een neerwaartse talud dient deze een minimale straal te hebben 
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van 9m, voor een opwaartse talud een minimale straal van 6m. Indien aan deze 

voorwaarden niet is voldaan, horen deze taluds ook als obstakel beschouwd te 

worden. 

3.3.4. Motorrijders 

Voor motorrijders werd in hoofdstuk 3.2 aangegeven dat de gevolgen van een 

aanrijding groter zijn. 

Het is daarom te overwegen om in bochten met potentieel veel recreatieve 

motorrijders de aanvaardbare kans terug te brengen op 10%. 

Het is evenwel niet nodig om op alle grote knooppunten waar veel werk gerelateerd 

motorfietsverkeer is, de veiligheidsstrook uit te breiden. Op tijdstippen dat het 

grootste deel van het motorverkeer daar passeert, kan men er immers van uitgaan 

dat de snelheid verlaagd is tot file-snelheid.  

3.3.5. Middenbermen 

Middenbermen vormen een specifiek aandachtspunt. Men zou kunnen uitgaan van 

dezelfde overwegingen als hierboven en de breedte van de middenberm kiezen in 

functie van de breedte van de veiligheidsstrook langs één kant.  

Dit is echter een onderschatting van de gevolgen: de risico’s op secundaire 

ongevallen (doorbreking van de middenberm waardoor het voertuig op de andere 

rijrichting komt en daar een ongeval veroorzaakt) zijn veel groter. 

Voor autosnelwegen en drukke gewestwegen (primaire I en primaire II) moet men 

dus gaan naar een theoretische kans van 0% en de breedte van de veiligheidsstrook 

bepalen volgens Figuur 2 Vereenvoudigde relatie tussen de kans om een obstakel te 

bereiken en de afstand tot dat obstakel en Grafiek 1 Relatie snelheidsregime – 

minimale breedte veiligheidsstrook. 

3.3.6. Overzicht 

De drie verhogingsfactoren (motorrijders – taluds – bochten) zijn supplementair toe 

te passen.  

Samengevat geeft dit Tabel 3 Minimale breedte veiligheidsstrook in meter (de rode 

velden zouden niet mogen voorkomen) en grafiek 1: 
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Midden 
berm 

talud < 24/4 24/4 < talud < 16/4 

Rechtdoor 

in bocht 

rechtdoor 

in bocht 

Standaard situaties 
met uitzonderlijke 
maatregelen voor 

motorrijders 
Standaard situaties 

met uitzonderlijke 
maatregelen voor 

motorrijders 

km/u   100<R<1000 R<100 100<R<1000 R<100  100<R<1000 R<100 100<R<1000 R<100 

50 5,00 1,50 2,08 2,67 3,54 3,83 3,00 4,17 5,33 7,08 7,67 

70 10,00 3,00 4,17  7,08  6,00 8,33  14,17  

90 16,00 4,90 6,75  11,38  9,80 13,50  22,75  

120 29,00 8,60     17,20     

Tabel 3 Minimale breedte veiligheidsstrook in meter (de rode velden zouden niet mogen voorkomen) 
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Grafiek 1 Relatie snelheidsregime – minimale breedte veiligheidsstrook 
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3.3.7. Relatie met het type weg 

Het overzicht in 3.3.6 geldt voor hoofdwegen en primaire wegen type I, met veel 

autoverkeer en een groot aandeel vrachtverkeer. Bij een lagere intensiteit van het 

verkeer, neemt de kans dat er een voertuig van zijn rijbaan geraakt ook af. Men kan 

daarom de reductiefactoren uit Tabel 4 gebruiken op de waarden uit Tabel 3: 

Hoofdwegen 1,00  

Primaire wegen I 1,00  

Primaire wegen II (alle types) 0,90  

Secundaire wegen I 0,80 geen middenberm nodig 

Secundaire wegen II 0,80 geen middenberm nodig 

Secundaire wegen III 0,75 geen middenberm nodig 

Lokale wegen 0,70 geen middenberm nodig 

Tabel 4 Reductiefactoren 

Voor secundaire en lokale wegen is het gelet op de verkeersintensiteiten en 

snelheden niet nodig een middenberm te voorzien. 
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Hoofdstuk 4 Vergevingsgezinde wegen – obstakels 

4.0. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werd uitvoerig ingegaan op de uitgangsprincipes en de 

noodzaak van een veiligheidsstrook. In de veiligheidsstrook moeten potentieel 

gevaarlijke obstakels zo veel mogelijk verwijderd worden of, indien dat niet kan, 

botsvriendelijk gemaakt. 

Dit hoofdstuk omschrijft wanneer een element moet worden beschouwd als obstakel. 

Als iets wordt beschouwd als obstakel, moet dit buiten de veiligheidsstrook worden 

gebracht. Indien dit niet kan, moet dit botsvriendelijk worden gemaakt zodat het geen 

obstakel meer vormt. Indien dit ook geen optie is, moet het worden afgeschermd met 

een aangepaste constructie, zoals wordt behandeld in Hoofdstuk 5. 

Alles wat 10cm boven het maaiveld uitsteekt, dient men in beschouwing te nemen. 

Voor motorrijders geldt dat alles wat boven het maaiveld uitsteekt, een obstakel kan 

zijn. Men moet daarbij de overweging maken dat dus ook afschermende constructies 

een obstakel zijn. 

4.1. Waterpartijen (grachten, vijvers, …) 

Waterpartijen vormen een risico als ze diep zijn (verdrinking), te steile hellingen 

hebben (kantelen van het voertuig) of als ze niet aangepaste kopmuren bevatten.  

Waterpartijen met een verwachte maximale waterdiepte groter dan 1m11 worden 

altijd als obstakel beschouwd. Bij kleinere waterdiepten horen de taluds te voldoen 

aan de criteria van 4.2 om kantelen te vermijden.  

Het is aan te raden om bij het ontwerp van grachten en andere waterpartijen die zich 

binnen de stopstrook bevinden, te kiezen voor aangepaste, botsvriendelijkere 

kopmuren voor de duikers.  

 

                                            

11
 Er is een verhoogde kans op ongevallen bij regenweer, als ook het peil van de waterpartij wellicht 

hoog staat. 
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Figuur 3 Botsvriendelijke kopmuren 

4.2. Hellingen - taluds 

Als hellingen te groot zijn, of de te overbruggen hoogte te groot wordt, worden de 

hellingen en taluds obstakels omwille van het kantelgevaar.  

Een helling of talud is – in ophoging – te beschouwen als een obstakel volgens 

Figuur 4 Taluds, ongeacht waar de aanzet van het talud is. Binnen de rode zone is 

een ophoging te beschouwen als obstakel. Ophogingen met een helling kleiner dan 

16/4 worden nooit als obstakel beschouwd. 

Neerwaartse hellingen groter dan 16/4 zijn altijd een als obstakel. 

Neerwaartse hellingen met een hellingsgraad tussen 16/4 en 24/4 zijn geen obstakel, 

maar de veiligheidsstrook dient wel vergroot zoals beschreven in 3.3.3 Taluds. 

 

Figuur 4 Taluds (dit geldt voor taluds vanaf 10cm hoogte) 
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Hier wordt nog eens de aandacht gevestigd op de noodzaak van een voldoende 

stabiele ondergrond. Indien dit niet het geval is, dienen aflopende taluds vanaf 24/4 

reeds als obstakel te worden beschouwd. 

Speciale aandacht dient er ook te gaan naar de overgangsbogen tussen een vlak 

stuk en een talud (of een gracht). Voor een aflopende talud dient deze een minimale 

straal te hebben van 9m, voor een opwaarts talud een minimale straal van 6m. Indien 

aan deze voorwaarden niet is voldaan, zijn deze taluds ook een obstakel. 

 

Figuur 5 Overgangsbogen taluds en grachten 

4.3. Bruggen 

4.3.1. Brug over de rijbaan 

De boven het maaiveld uitkomende draagstructuur van een brug is altijd een 

obstakel. Naast de onvermijdelijke menselijke gevolgen, kan door een aanrijding ook 

de stabiliteit van de brug in het gedrang komen, wat leidt tot hoge herstelkosten en 

mogelijke gevolgen voor het gebruik van de brug. 

Indien de brug een talud heeft als landhoofd (wat naar veiligheid de voorkeur geniet), 

dient dit bekeken te worden conform de voorschriften van artikel 4.2. 

4.3.2. Brug waar men over rijdt 

Bruggen waar men over rijdt zijn een obstakel en dienen bekeken te worden zoals 

neerwaartse taluds die te steil zijn. 

Daarnaast echter zijn de secundaire gevolgen zeer belangrijk: een wagen die in een 

kanaal valt, zal wellicht minder menselijk leed teweegbrengen, maar mogelijks wel 

economische en maatschappelijke schade berokkenen. Een wagen die net voor een 

hogesnelheidstrein terecht komt, kan potentieel zeer veel menselijk leed berokkenen. 

Voor de veiligheidsstrook dient hier dus geval per geval gekeken te worden of de 

20%-kans niet (veel) te hoog is. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat men ook aan het begin en het einde van 

een brug waar men over rijdt de nodige veiligheidsmaatregelen moet treffen. Dit om 

te vermijden dat een voertuig achter de geleideconstructie en zo naast de brug en op 

het onderliggende obstakel terecht komt.  
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4.4. Steunpalen (verlichtingsmasten, palen voor 

verkeersborden, …) 

Voor steunpalen gelden volgende normen: 

- EN 12899-1 – Vaste verkeersborden 

- Reeks EN 40 – Verlichtingsmasten 

- EN 12767 – Passieve veiligheid van draagconstructies voor weguitrusting – 

Eisen en Beproevingsmethoden 

Stalen of aluminium steunpalen tot diameter 89 mm met een maximale wanddikte tot 

3,2 mm worden als botsvriendelijk beschouwd. Deze vormen het overgrote deel van 

de klassieke palen voor verkeersborden (zie Tabel 5). Indien er twee steunen worden 

gebruikt, dient bij een tussenafstand kleiner dan 1,5 m, de sectie beperkt te worden 

tot 76 mm (met dezelfde maximale wanddikte van 3,2 mm).  

Borden 
Steundiameter voor opstelhoogte 

(mm) 

1500 2100 

400 Ø 51  

700 Ø 51 Ø 76 

2x700 (boven elkaar) Ø 76  

900 Ø 76  

2x900 (boven elkaar) Ø 89  

1100 Ø 76 Ø 89 

2x1100 (boven elkaar) Ø 114  

Rechthoek ≤ 0,4m² op 1 steun Ø 51  

Rechthoek > vorige maar ≤ 0,8m² op één steun Ø 76  

Rechthoek > vorige maar ≤ 1,2m² op één steun Ø 89  

Rechthoek > vorige maar ≤ 1,8m² op één steun Ø 114  

Rechthoek > vorige maar ≤ 2,4m² op één steun Ø 133  

Rechthoek ≤ 0,8m² op 2 steunen Ø 51  

Rechthoek > vorige maar ≤ 1,8m² op twee steunen Ø 76  

Rechthoek > vorige maar ≤ 2,4m² op twee steunen Ø 89*  

Rechthoek > vorige maar ≤ 3,6m² op twee steunen Ø 114  

Rechthoek > vorige maar ≤ 5,6m² op twee steunen Ø 133  

Tabel 5 Borden met steunen volgens SB 250 v2.2 

*Geen obstakel indien tussenafstand palen > 1500mm. De paaldiameters in een groene kleur worden als 

botsvriendelijk beschouwd, de paaldiameters in het rood worden als obstakel beschouwd 

Aanbevolen minimale wanddiktes volgens het standaardbestek 250 v2.2:  

Buitendiameter D minimum wanddikte s 

51 2,6 

76 2,9 

89 3,2 

114 3,6 

133 4,0 

Tabel 6 Minimale wanddiktes volgens SB250 v2.2 
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Indien men zwaardere palen gebruikt worden deze als een obstakel beschouwd, 

tenzij ze succesvol getest zijn volgens de criteria vastgelegd in NBN EN 12767.  

NBN EN 12767 maakt verschillende indelingen van passief veilige draagconstructies: 

- Op basis van de energie-absorptie 

o HE (high energy absorption): dergelijke steunen brengen het voertuig 

gecontroleerd (bijna) volledig tot stilstand. 

o LE (low energy absorption): deze steunen vertragen het voertuig in 

beperkte mate 

o NE (no energy absorption): deze steunen hebben bijna geen invloed 

op de snelheid van het aanrijdende voertuig en zijn derhalve 

aangewezen indien er na het obstakel nog voldoende uitrijzone is om 

gecontroleerd tot stilstand te komen. 

- Op basis van het veiligheidsniveau van veiligheid voor de inzittenden: 4 klassen 

(1 – 2 – 3 – 4): hoe hoger het niveau, hoe groter de veiligheid voor inzittenden. 

- Op basis van de snelheid bij de testen: 50 km/u, 70 km/u en 100 km/u. 

 

 

 

Afhankelijk van de lokale omstandigheden (bv. snelheidsregime), de technische 

vereisten voor de constructie en de beschikbare ruimte dient men de juiste steunpaal 



Versie O.2   Pagina 29 van 65  

te kiezen door de juiste parameters voor te schrijven. In 6.4 Verlichtingsmasten wordt 

hier verder op in gegaan. 

Uiteraard speelt de relatieve kostprijs van de palen ook een rol. Ga bij de opmaak 

van een bestek na wat er op de markt verkrijgbaar is en wat de financiële 

consequenties kunnen zijn. Houd daarbij ook rekening met eventuele mogelijke 

recurrente kosten (herstellingen, onderhoud). Kies in functie van de locatie ook voor 

een aangepast onderhoud: locaties die moeilijk bereikbaar zijn door bv. grote 

verkeershinder, vragen constructies die minder onderhoud vergen. Plaatsen waar 

veel aanrijdingen gebeuren vragen constructies die gemakkelijk vervangbaar zijn (of 

andere oplossingen uiteraard). 

Palen voor portieken en galgen op drukke wegen, of voor installaties op 

middenbermen, moeten altijd als obstakel beschouwd worden omdat het risico op 

secundaire ongevallen groot is. Het heeft daarom geen zin deze botsvriendelijk uit te 

voeren: ofwel staan ze in de veiligheidsstrook en zijn ze een obstakel dat 

afgeschermd moet worden, ofwel staan ze buiten de veiligheidsstrook en hoeven ze 

niet afgeschermd te worden.  

Er mogen ook nooit botsvriendelijke palen (of masten) geplaatst worden: 

 in gebieden van terreinklasse I12; 

 in zones 30; 

 indien er geen botsvriendelijke palen (of masten) beschikbaar zijn groter dan 

of gelijk aan de vereiste lengte. 

4.5. Bomen – groen 

Bomen met een diameter kleiner dan 10cm (omtrek kleiner dan 31,5cm) worden als 

voldoende botsvriendelijk beschouwd. 

Houd er rekening mee dat een boom groeit en soms snel groeit. Populieren bv. 

kunnen tot 3cm per jaar in dikte groeien. De meeste bomen ouder dan 10 jaar 

hebben hoe dan ook een stamomtrek van meer dan 30 cm.  

Struikgewas en hakhout daarentegen wordt niet beschouwd als obstakel. Het zal 

eerder een positieve impact hebben op het gecontroleerd tot stilstand brengen van 

een voertuig. 

Hakhoutbeheer13 zal zich dan ook in eerste instantie moeten richten op hetzij traag 

groeiende bomen, hetzij intensiever onderhoud. 

Stronken moeten op maximum 10 cm boven het maaiveld afgezaagd. 
                                            

12
 Onder terreinklasse I wordt verstaan: de kustzone tot 2 km landinwaarts en 2 km vanaf de rand van 

de Schelde voorbij Antwerpen (vanaf Kallo tot aan de Nederlandse grens). 

13
 Zie ook Visie hakhoutbeheer AWV 

(http://mow.vonet.be/nlapps/data/docattachments/VISIE%20HAKHOUTBEHEER%20AWV_DEF%281

%29.pdf) 
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4.6. Geluidsschermen en andere verticale doorlopende 

elementen van een zekere hoogte 

Geluidsschermen en andere solide verticale oppervlakten vormen steeds een 

obstakel.  

Bij de voorschriften met betrekking tot geluidsschermen dient men te vertrekken 

vanuit de Technische handleiding voor geluidswerende constructies (uitgave van 

Wegenbouwkunde - wegenbouwkunde@vlaanderen.be). Hierin wordt beschreven 

hoe men met de afscherming van geluidsschermen moet omgaan.  

4.7. Elektrische installaties 

Elektrische installaties (hoog- en laagspanningskasten) zijn steeds een obstakel. De 

gevolgen (elektrocutie en mogelijk brandgevaar) moeten als verhoogd risico 

beschouwd worden. De gevolgen van het uitvallen van de elektrische installatie, bv. 

voor de veiligheid, kan een bijkomend verhoogd risico vormen. 

Verkeerslichten worden niet botsvriendelijk uitgevoerd. Hier heeft de 

bedrijfszekerheid voorrang op de individuele veiligheid. 

4.8. Afschermende constructies 

Afschermende constructies vormen nog steeds een (in minder of meerdere mate 

botsvriendelijk) obstakel, zelfs indien ze succesvol getest, correct geïnstalleerd en 

goed onderhouden zijn. Hoe lager de schokindex van de afschermende constructie, 

hoe botsvriendelijker en dus vergevingsgezinder ze is (zie hoofdstuk 5.2.1.4). Het is 

aan te bevelen zo weinig mogelijk afschermende constructies nodig te hebben en 

indien het niet anders kan, deze voor te schrijven met een lage schokindex (liefst A, 

indien niet anders mogelijk B). 

4.9. Middenbermen 

Indien een middenberm niet de gewenste breedte conform 3.3.5 heeft, dient 

vooreerst het risico op doorbraak aangepakt te worden met een afschermende 

constructie – zie Hoofdstuk 5. Vanuit de in dit handboek uitgebreid besproken 

filosofie (zie Hoofdstuk 3) moet men kijken of resterende obstakels in de stopstrook 

verwijderd kunnen worden of botsvriendelijk gemaakt. Indien er dan toch nog 

obstakels dienen afgeschermd, moet gekeken worden of men dit kan via een 

aangepaste (gecombineerde) oplossing om het risico op doorbraak op te lossen 

samen met het afschermen van de obstakels. Indien er geen obstakels zijn op de 

middenberm, is het beter om met één centrale geleideconstructie te werken, zodat 

de mogelijkheid om zich te corrigeren zo groot mogelijk is. Indien er wel obstakels 

zijn, kiest men beter voor een ontdubbeling van de geleideconstructie en is het niet 

nodig de obstakels botsvriendelijk te maken. 

mailto:wegenbouwkunde@vlaanderen.be
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4.10. Motorrijders 

Voor motorrijders zijn alle verticale elementen die boven het maaiveld uitsteken, in of 

naast de rijbaan, hoe dan ook een mogelijke aanleiding tot ongevallen (elementen in 

of net naast de rijbaan) en grotere lichamelijke letsels (elementen naast de rijbaan). 

Houd er bij elk ontwerp daarom rekening mee om zo weinig mogelijk verticale 

elementen te plaatsen. Kies ook voor elementen zonder scherpe randen. De impact 

op het menselijk lichaam hangt in sterke mate samen met het contactoppervlak dat 

de impact krijgt. Dit geldt ook voor de afschermende constructies: kies geen 

steunpalen met scherpe randen in de aanrijrichting: geen I- of H-profielen die werken 

als een hakbijl. 
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Hoofdstuk 5 Afschermende constructies 

5.0. Inleiding 

In Hoofdstuk 3 werd aangegeven wat de basisprincipes zijn van vergevingsgezinde 

wegen: zorg in de eerste plaats voor een voldoende brede strook naast de weg waar 

men zich niet ernstig kan verwonden aan obstakels. In het hoofdstuk hierboven werd 

besproken welke elementen obstakel zijn.  

In dit hoofdstuk wordt de laatste oplossing beschreven: als de stopstrook niet 

obstakelvrij kan worden gemaakt, of de obstakels niet botsvriendelijk, dient het 

obstakel afgeschermd te worden. 

Dit is niet de beste oplossing maar wel de minst slechte als bovenstaande 

oplossingen niet kunnen. Een afschermende constructie is immers op zichzelf een 

obstakel dat in mindere of meerdere mate botsvriendelijk kan worden uitgevoerd. 

In onderstaande hoofdstukken wordt ingegaan op de specificiteit van de 

verschillende afschermingen, om in Hoofdstuk 6 stil te staan bij de keuze van de 

meest geschikte afscherming. 

5.1. Europees kader 

Normenreeks NBN EN 1317 regelt de wijze waarop afschermende constructies op 

de markt mogen worden gebracht.  

Deze reeks bestaat uit: 

- NBN EN 1317-1:2010 – Terminologie en algemene criteria voor 

beproevingsmethoden 

- NBN EN 1317-2:2010 – Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor botsproeven 

en beproevingsmethoden voor geleideconstructies 

- NBN EN 1317-3:2010 – Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor botsproeven 

en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers 

- NBN ENV 1317-4 : 2002 – Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor 

botsproeven en beproevingsmethoden voor begin- en eindconstructies en 

overgangsconstructies van geleiderails 

- NBN EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 – Producteisen en 

conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen 

- CEN/TR 1317-6:2012 – Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets 

- CEN/TS 1317-8:2012 – Motorcycle road restraint systems which reduce the 

impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers 

Geleideconstructies, obstakelbeveiligers, beginconstructies en 

overgangsconstructies die succesvol getest zijn volgens bovenstaande normen, 

kunnen een CE-markering krijgen en als product op de markt gebracht worden.  
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De overige onderdelen zijn niet CE-gemarkeerd maar moeten wel voldoen aan de 

eisen van de normen.  

Verschillende onderdelen van de normenreeks zijn momenteel14 in revisie. Bij het in 

voege gaan van nieuwere versies zal dit handboek aangepast worden. Gebruik 

daarom steeds de laatste versie van dit handboek. 

NBN-EN 1317-1 maakt volgende indeling van de onderdelen: 

 

 

5.2. Verschillende elementen toegelicht 

5.2.1. Geleideconstructies (NBN-EN 1317 – 2) 

5.2.1.1 Geschiedenis 

Voordat hierover Europese normering bestond gebruikte de overheid twee types 

geleideconstructies: betonnen (veiligheidsstootbanden) en metalen (vangrails). 

Deze werden beschreven op basis van vormkenmerken. De specifieke afmetingen 

waren opgenomen in een omzendbrief.  

De onderscheiden types veiligheidsstootbanden waren een STEP-profiel, een New-

Jersey en een F-type.  

                                            

14
 augustus 2013 
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De onderscheiden types vangrails waren: 

- Type A: enkele geleiderail met 140 mm uitkraging en een totale breedte van 250 

mm 

- Type B: enkele geleiderail met een spanstrip achteraan versterkt, met 350 mm 

uitkraging en een totale breedte van 500 mm 

- Type C: dubbele asymmetrische geleiderail met 350 mm uitkraging en een totale 

breedte van 650 mm 

- Type D: dubbele symmetrische geleiderail met 350 mm uitkraging en een totale 

breedte van 800 mm 

 

Alle konden worden uitgevoerd met verschillende tussenafstanden voor de palen 

(1,33m, 2m, 2,66m, 4m), om zodoende het kerend vermogen en de 

werkingsbreedte aan te passen (hoewel die termen toen nog niet werden gebruikt), 

en met twee paallengtes: 1,75 m of 1,90 m.  

Het voordeel hiervan was dat alles standaard was: planken, palen (IPE 100 en later 

sigma-paal), afstandhouders, spanstrips, beugels, diagonalen, klembeugels, 

lasplaten. Zelfs voor de bruggen gebruikte men standaard voet- en grondplaten. 

Het nadeel was dat men geen enkele controle had op de voertuigkerende 

eigenschappen van deze constructies. Zij waren niet getest, er was immers geen 

Figuur 6 Types STEP, F-shape en New Jersey 
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gestandaardiseerde testmethode. In gans Europa plaatste men ook verschillende 

systemen, waardoor er geen vergelijking mogelijk was en de markten zeer gesloten. 

De EN 1317 bracht een hele kentering: niet de vorm, het materiaal of de afmetingen 

zijn nu bepalend, maar de eigenschappen van het hele systeem.  

5.2.1.2 Relevante eigenschappen 

Men heeft binnen de norm twee types eigenschappen: de relevante karakteristieken 

(hierover moet minimaal een uitspraak worden gedaan) en andere. 

De relevante karakteristieken voor de geleideconstructies zijn: 

- het kerend vermogen: de mate waarin de constructie voertuigen tegen houdt; 

- de schokindex: maat voor de belasting die hierbij wordt overgedragen op 

inzittenden van het inrijdend voertuig; 

- de werkingsbreedte: de ruimte die de constructie hiervoor nodig heeft; 

- de dynamische uitwijking; 

- de duurzaamheid; 

Andere eigenschappen kunnen zijn: 

- de voertuigoverhelling: de mate waarin een voertuig (vb. vrachtwagen, bus) nog 

voorbij de werkingsbreedte zal kantelen; 

- loskomende brokstukken; 

- openingen voor waterafvoer; 

- … 

De andere eigenschappen, voor zover ze niet zijn gedefinieerd in NBN-EN 1317-2, 

worden uitvoerig beschreven in PTV 124 (betonnen geleideconstructies) en PTV 

869 (andere materialen). Om de concurrentie maximaal te laten spelen en in het 

kader van de wet op overheidsopdrachten, is het niet aangewezen om nog 

bijkomende eigenschappen te vragen, zoals kleur, materiaal, … . Dit kan immers 

gezien worden als concurrentiebeperkend en wordt binnen de wet op 

overheidsopdrachten daarom niet zomaar aanvaard.  

Indien er toch omstandigheden zijn die een materiaalkeuze of andere bijkomende 

beperking van de te gebruiken types noodzaken, dient dit uitdrukkelijk gemotiveerd 

te worden. Deze motivatie blijft normaal een intern document, maar moet wel 

beschikbaar zijn indien er bv. in het kader van een juridisch geschil, vragen zouden 

worden gesteld. Omstandigheden die dergelijke keuzes noodzaken, kunnen zeer 

verschillend zijn: aansluiting op bestaande constructies, omgevingskenmerken, … . 

Ze moeten steeds aan een specifiek project gekoppeld zijn en mogen dus nooit 

gegeneraliseerd worden. 
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5.2.1.3 Kerend vermogen 

Het kerend vermogen is een maat om aan te geven welke kinetische energie kan 

tegengehouden worden met de geleideconstructie. Een hoger kerend vermogen 

betekent dus dat zwaardere (vracht)wagens kunnen tegengehouden worden, tegen 

hogere impactsnelheden. De testen die het kerend vermogen bepalen, gebeuren dan 

ook vooral met vrachtwagens. 

De meest gangbare klassen in Vlaanderen zijn van een laag tot een hoog kerend 

vermogen: H1< H2 < H3 < H4b.  

Ook andere klassen kunnen gekozen worden. Het volledige overzicht van alle 

klassen is terug te vinden in EN 1317-2 onder tabel 2. 

Kerend 
vermogen 

Getest met Geschikt voor 

T3 
Personenwagen en vrachtwagen aan relatief 
lage snelheden (80 km/h) onder relatief 
kleine impacthoek 

Tijdelijke situaties 

H1 
      L1 

Lichte personenwagen met hoge snelheid en 
vrachtwagen van 10 ton 

Afschermen van middenbermen 
en zijbermen met lichte tot 
middelmatige risico’s. 

H2 
L2 

Lichte personenwagen met hoge snelheid en 
bus van 13 ton 

H3 
L3 

Lichte personenwagen met hoge snelheid en 
vrachtwagen van 16 ton 

H4a 
L4a 

Lichte personenwagen met hoge snelheid en 
vrachtwagen van 30 ton 

H4b 
L4b 

Lichte personenwagen met hoge snelheid en 
vrachtwagen van 38 ton 

Afschermen van belangrijke 
constructies met hoge risico’s 

Tabel 7 Kerend vermogen (snel voertuig categorie H: 100km/u categorie L: 110 km/u) 

5.2.1.4 Schokindex 

Een afschermende constructie moet een bepaalde kinetische energie kunnen 

tegenhouden. Zoals aangegeven in 3.0 - Energie en krachten, gebeurt dit liefst zo 

traag mogelijk en waarbij zo veel mogelijk energie geabsorbeerd wordt door andere 

elementen dan het menselijke lichaam. De schokindex is een parameter die 

weergeeft hoe groot de kans op ernstige letsels is van de inzittenden bij een 

aanrijding. De index wordt bepaald door 2 parameters, de ASI (Acceleration Severity 

Index)-waarde en de THIV (Theoretical Head Impact Velocity). De eerste waarde is 

een graadmeter voor de versnellingen die op de inzittenden inwerken, de tweede 

waarde is de theoretische snelheid waarmee een inzittende tegen de stuurinrichting 

of het zijraam botst. De tweede waarde wordt minder gebruikt omwille van de 

gordelplicht. Een afschermende constructie met schokindex A is vergevingsgezinder 

dan een afschermende constructie met schokindex B. Een schokindex C is in vele 

gevallen levensgevaarlijk en is te vermijden. De testen die de schokindex bepalen, 

gebeuren met lichte personenwagens. 
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 Schokindex Indexwaarde 

Voldoende veilig voor de inzittenden A ASI ≤ 1,0 

THIV ≤ 
33km/u 

Aanvaardbaar – matig vergevingsgezind  B ASI ≤ 1,4 

Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden 
aanvaardbaar, enkel als de secundaire 
gevolgen te groot worden 

C ASI ≤ 1,9 

Tabel 8 Klassen van schokindex  

De moeilijkheid bij het ontwerpen van geleideconstructies is de combinatie van een 

goed kerend vermogen en een beperkte werkingsbreedte en anderzijds een goede 

schokindex. 

5.2.1.5 Genormaliseerde werkingsbreedte 

De werkingsbreedte is een parameter die aangeeft tot hoever een geleideconstructie 

kan uitwijken wanneer deze wordt aangereden, inclusief loskomende brokstukken (> 

2kg).  

De genormaliseerde werkingsbreedte is de afstand tussen de voorzijde 

(verkeerszijde) van de geleideconstructie vóór aanrijding tot het meest uitstekende 

punt van de wagen of de verste positie van eender welk deel van de 

geleideconstructie (zie Figuur 7 Genormaliseerde werkingsbreedte en dynamische 

uitwijking (bron: EN 1317-2 (2010) p12)). De voorkant (vanuit de verkeerszijde) van 

een afschermende constructie moet dus verder van een obstakel staan dan de 

werkingsbreedte om de kans op aanrijding van een obstakel te verminderen. De 

norm EN 1317 definieert 8 klassen genormaliseerde werkingsbreedte van W1 (WN ≤ 

0,6m) tot W8 (WN ≤ 3,5m) (zie Tabel 9 Genormaliseerde werkingsbreedte). 

Naast de werkingsbreedte staat op Figuur 7 ook de dynamische uitwijking 

weergegeven. Dit is de verste uitwijking van de verkeerszijde van de 

geleideconstructie. Dit is een parameter die minder courant gebruikt wordt.  

W1 WN ≤ 0,6 m 

W2 WN ≤ 0,8 m 

W3 WN ≤ 1,0 m 

W4 WN ≤ 1,3 m 

W5 WN ≤ 1,7 m 

W6 WN ≤ 2,1 m 

W7 WN ≤ 2,5 m 

W8 WN ≤ 3,5 m 

Tabel 9 Genormaliseerde werkingsbreedte 
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Figuur 7 Genormaliseerde werkingsbreedte en dynamische uitwijking (bron: EN 1317-2 (2010) p12) 

5.2.1.6 Genormaliseerde voertuigoverhelling 

Bij hoge voertuigen kan het gebeuren dat het voertuig bij aanrijding van de 

geleideconstructie gaat hellen en als het ware op de geleideconstructie gaat liggen. 

Dit fenomeen heet voertuigoverhelling en wordt gekarakteriseerd met de 

voertuigoverhellingsindex (VI). Hierdoor kan een bepaald punt van het voertuig 

verder uitsteken dan de (genormaliseerde) werkingsbreedte. Wanneer op een 

bepaalde hoogte achter de afschermende constructie een obstakel staat (brugpijler, 

geluidsscherm, …) dient met deze voertuigoverhelling rekening gehouden worden. 

Wanneer bij de testen geen enkel testvoertuig over de constructie helt, zijn de VI en 

de (genormaliseerde) werkingsbreedte gelijk aan elkaar.  

 

Figuur 8 Voertuigoverhelling (bron: EN 1317-2 (2010) p12) 

5.2.1.7 Minimale lengtes 

De installatievoorschriften van de geleideconstructie zullen ook steeds de minimale 

plaatsingslengte bevatten. Indien deze niet worden vermeld in de 

installatievoorschriften, dienen ze opgevraagd op basis van de testrapporten. De 

plaatsingslengte dient gerespecteerd omdat anders de werking niet is gegarandeerd. 
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De geleideconstructie kan op dat moment niet meer kerend werken, kan verder 

uitwijken dan voorzien, kan ongecontroleerd plooien, … 

Daarnaast is een minimumlengte voor en na de obstakels vereist zodat de 

geleideconstructie ter hoogte van het obstakel zou werken zoals deze getest en dus 

bedoeld is. Bij aanrijding wijkt niet alleen het deel van de afschermende constructie 

dat wordt aangereden uit, maar ook een zekere lengte voor en na de plaats van 

aanrijding om het voertuig terug in de juiste koers te brengen. Dit noemt men het 

“kabeleffect”. Wanneer deze lengte voor of na de plaats van aanrijding er niet zou 

zijn, zou de afschermende constructie anders gaan reageren en komt de veiligheid in 

het gedrang. 

Bovendien moet er voorkomen worden dat een voertuig achter de geleideconstructie 

terecht komt (zonder deze te raken) en zo toch tegen het obstakel terecht komt. 

Bij geleideconstructies moeten de minimale afstanden a voor en b na het obstakel of 

obstakels geplaatst worden (zie Figuur 9).  

 a ≥ 2/3 geteste lengte 

 b ≥ 1/3 geteste lengte 

 c: lengte obstakel 

 d: afstand vangrail tot obstakel 

 

Figuur 9 Te respecteren (lengte)afstanden bij afschermende constructies 

5.2.1.8 Sneeuwruimcriteria 

Er kunnen supplementair criteria opgelegd worden omtrent de geschiktheid voor 

sneeuwruimers. Voor Vlaanderen is dit veel minder relevant dan voor bijvoorbeeld 

Scandinavische landen.  

5.2.2. Begin- en eindstukken (NBN ENV 1317 – 4:2002) 

Een geleiderail heeft een begin en een einde. Vooral het begin is een potentieel 

gevaarlijke plaats. Hier kan een voertuig immers frontaal tegen rijden. 

In het verleden loste men dit op door het begin naar beneden af te buigen (zowel in 

beton als in metaal). Dit leidt echter nog steeds tot gevaarlijke omstandigheden: als 
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de verankering niet goed is, kan deze nog steeds in de wagen dringen; als ze wel 

goed is, is er kans dat het voertuig naar boven wordt gekatapulteerd of gaat rollen. 

NBN ENV 1317-4:2002 schrijft voor welke testen er dienen te gebeuren op 

beginconstructies.  

Als men producten voorschrijft die succesvol getest zijn volgens de norm kan men 

voor volgende parameters klassen voorschrijven: 

- Performantieniveaus P1 – P2 – P3 – P4, zowel voor begin- als eindstukken, of 

beide. De performantieniveaus verwijzen naar de snelheid en het type voertuig 

waarmee de testen met aanvaardbare resultaten werden uitgevoerd: 

o P1: personenwagen 900kg, 80 km/u  

o P2: personenwagen 1.300 kg, 80 km/u  

o P3: personenwagen 1.300 kg, 100 km/u  

o P4: personenwagen 1.500 kg, 110 km/u 

- twee klassen schokindex: A en B 

- twee soorten klassen werkingsbreedte (zie Figuur 10 Werkingsbreedte begin- en 

eindconstructies – de (permanente) vervorming van het begin- of eindstuk blijft 

binnen de aangegeven grenzen): 

o werkingsruimte kant verkeer: 

 klasse x1 (Da ≤ 0,5m) 

 klasse x2 (Da ≤ 1,0m) 

 klasse x3 (Da ≤ 3,0m) 

o werkingsruimte achterkant: 

 klasse y1 (Dd ≤ 1,0m) 

 klasse y2 (Dd ≤ 2,0m) 

 klasse y3 (Dd ≤ 3,5m) 

 klasse y4 (Dd > 3,5m) 

- men kan ook eisen stellen aan de zone waarbinnen een aanrijdend voertuig blijft 

na aanrijding (klassen Z1 tot en met Z4). Binnen de scope van dit handboek zou 

dit te ver leiden. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.5.3. van de norm. 
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Figuur 10 Werkingsbreedte begin- en eindconstructies 

Op autosnelwegen en primaire wegen waar de snelheid hoger ligt dan 90 km/u, kiest 

men bij voorkeur een performantieniveau P4 en in de andere gevallen een 

performantieniveau P3. 

In de praktijk zijn er (momenteel) weinig producten volgens deze norm succesvol 

getest. Hoewel er voorkeur gegeven wordt aan beginstukken die succesvol getest 

zijn volgens de norm, kan het beginstuk van een geleideconstructie ook worden 

uitgevoerd volgens Figuur 11 Vormgeving beginconstructie. R is daarbij de 

buigstraal. In het standaardbestek wordt een waarde R van 5 tot 10m gevraagd. Men 

moet rekening houden met verschillende zaken zoals de lokale mogelijkheden 

(beschikbare breedte) maar ook met de voorschriften (toleranties) waarbinnen de 

fabrikant de werking van zijn product garandeert, bv. welke hoekverdraaiing 

toegelaten mag worden tussen verschillende elementen van een geleideconstructie.  

Gezien de complexiteit van de berekening (in functie van de gekende parameters) 

wordt best het advies van EVT ingewonnen. 

 

 

Eindconstructies zijn minder gevaarlijk dan beginconstructies. Op deze laatste kan 

men namelijk frontaal inrijden. Eindconstructies moeten wel zodanig afgewerkt zijn 

dat er geen scherpe randen aan zijn. 

LET WEL: Als de afschermende constructie mogelijk kan aangereden vanuit de 

tegengestelde rijrichting (bijvoorbeeld op gewestwegen zonder middenberm) is het 

van belang de eindconstructie als een beginconstructie te beschouwen. Op een 

 

R/2 R 

  60° 

Rijrichting 

Figuur 11 Vormgeving beginconstructie 
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eindconstructie kan namelijk frontaal ingereden worden door een voertuig van de 

tegenovergestelde rijrichting.  

5.2.3. Overgangstukken (NBN ENV 1317-4) 

De overgangsconstructie verbindt twee verschillende types afschermende 

constructies en zorgt ervoor dat de overgang geleidelijk gebeurt. Zo wordt 

voorkomen dat bij een overgang tussen 2 sterk verschillende types afschermende 

constructies gevaarlijke situaties ontstaan.  

De overgangsconstructies worden op dezelfde manier gekwalificeerd als de 

geleideconstructies (kerend vermogen, schokindex, werkingsbreedte). 

Bij het voorschrijven van een overgangsconstructie, dient rekening gehouden met de 

aanbevelingen uit Tabel 10 De risico’s van overgangsconstructies. 

Wanneer de werkingsbreedte verkleint of het kerend vermogen vergroot bij de 

overgang naar een ander type afschermende constructie ontstaat er een probleem. 

De 2de constructie wijkt minder uit dan de eerste en een voertuig dat ter hoogte van 

die overgang inrijdt ervaart een frontale botsing.  

 Kerend vermogen 
verkleint 

Kerend vermogen 
blijft gelijk 

Kerend vermogen 
vergroot 

Werkingsbreedte 
vergroot 

Is bij goede montage 
ongevaarlijk 

Is bij goede montage 
ongevaarlijk 

Onbekend, kan gevaarlijk 
zijn. Succesvol geteste 

constructies zijn 
aangewezen 

Werkingsbreedte 
blijft gelijk 

Is bij goede montage 
ongevaarlijk 

Is bij goede montage 
ongevaarlijk 

Onbekend, kan gevaarlijk 
zijn. Succesvol geteste 

constructies zijn 
aangewezen 

Werkingsbreedte 
verkleint 

Onbekend, kan gevaarlijk 
zijn. Succesvol geteste 

constructies zijn 
aangewezen 

Onbekend, kan gevaarlijk 
zijn. Succesvol geteste 

constructies zijn 
aangewezen 

Altijd gevaarlijk. Succesvol 
geteste constructies zijn 

aangewezen 

Tabel 10 De risico’s van overgangsconstructies 

 

 

Figuur 12 Overgang van constructies: verkleining van de werkingsbreedte zorgt voor risico op frontale 

aanrijding (Wrood < Wgroen) 
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Figuur 13 Gevolgen van een slechte montage bij overgangsconstructies 

Bij verschil in stijfheid tussen 2 aaneensluitende constructies dient de 

overgangsconstructie zodanig uitgevoerd te worden dat het verschil in stijfheid 

geleidelijk wordt overbrugd. Een goede overlapping en stevige bevestiging is daarbij 

van cruciaal belang (zie ook Figuur 12 en Figuur 13). 

Omdat overgangen van afschermende constructies mogelijke gevaren met zich mee 

brengen, is het aan te raden de overgang van 2 verschillende types afschermende 

constructies te vermijden. Indien dit toch noodzakelijk is, moet een gelijkaardige 

dynamische uitwijking en kerend vermogen nagestreefd worden. Wanneer deze dan 

toch verschillen, moet aandachtig met de overgang omgegaan worden. Een 

overgangsconstructie die getest is volgens NBN ENV 1317-4 is daarbij aangewezen. 

Maar meestal is een geteste overgangsconstructie niet beschikbaar. 

In dat geval is het aangewezen: 

- Beide constructies in overlapping te plaatsen (zodat men de garantie heeft dat 

de tweede constructie het voertuig ‘opschept’ als het de eerste constructie 

verlaat – hier dient men dus rekening te houden met de werkingsbreedte van de 

eerste constructie) 

- De overgang zo geleidelijk mogelijk te doen (eventueel in verschillende stappen) 

- Een verbinding te gebruiken die voldoende stevig is. Hiervoor worden in 

samenwerking met SPW (Service Public de Wallonie) criteria ontwikkeld. 

- Bij twijfel advies te vragen aan EVT. 

Een overgangsconstructie met schokindex klasse C is beter dan geen 

overgangsconstructie. Bij overgangsconstructies is klasse C dus toegelaten maar als 

klasse A of B bestaat, blijft deze uiteraard de voorkeur hebben. 

5.2.4. Obstakelbeveiligers (NBN EN 1317-3:2010) 

Obstakelbeveiligers of botsabsorbeerders zijn constructies die bedoeld zijn om een 

singulier object te beschermen tegen frontale aanrijdingen. Dit is vooral van belang 

wanneer de impacthoek groot kan zijn. Voorbeelden zijn afritten, brugpijlers, 

singuliere portieken, … . 

Bij het voorschrijven van obstakelbeveiligers kunnen volgende parameters worden 

gebruikt: 
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- Het type obstakelbeveiliger: geleidende (R) en afstoppende (NR). Geleidende 

obstakelbeveiligers zullen het voertuig niet tot stilstand brengen maar terug in de 

juiste richting leiden. Afstoppende obstakelbeveiligers brengen het voertuig 

volledig tot stilstand. Afstoppende obstakelbeveiligers zijn niet getest op 

zijdelingse aanrijdingen en zijn dus minder aangewezen. 

- Performantieniveau (in functie van de te verwachten snelheid): 50 – 80 – 100 – 

110. 

- De schokindex (A of B) 

Om economische redenen dient men rekening te houden met het grote verschil in 

herbruikbaarheid van de systemen. Hoewel dit niet beschreven is in de Europese 

norm, is dit wel een belangrijke financiële overweging: op plaatsen waar veel 

aanrijdingen gebeuren (meer dan 3 per jaar), plaatsen die zeer moeilijk bereikbaar 

zijn voor onderhoud, of die zeer filegevoelig zijn, is het raadzaam een (duurdere) 

obstakelbeveiliger te zetten die voor 90% ter plaatse herbruikbaar is na een 

aanrijding. Op plaatsen waar bijna geen aanrijdingen gebeuren, kan gekozen worden 

voor een obstakelbeveiliger die bij aanrijding volledig vervangen moet worden 

(minder dan 50% ter plaatse herbruikbaar). Dergelijke bepaling dient gezien in het 

kader van eventuele duurzaamheidscriteria.  

5.2.5. Verwijderbare geleideconstructies 

Het is soms noodzakelijk permanent geplaatste geleideconstructies geregeld weg te 

kunnen nemen, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden of voor doorsteken 

voor hulpverlening. 

Als de lengte korter is dan 40 m worden deze geleideconstructies beschouwd als een 

overgangsconstructie, bij een grotere lengte als twee overgangsconstructies. 

5.2.6. Motorvangplanken 

Een motorrijder kan bij een ongeval onder een geleideconstructie doorschuiven en 

zich ernstig verwonden aan zowel de vangplank als aan de steunpalen.  

Bij de metalen geleideconstructies is enkel in een aantal omstandigheden een extra 

2e plank te voorzien als bescherming voor motorrijders, overeenkomstig de 

dienstorder LIN/AWV 2004/5. Er zijn ook ‘motorvangplanken’ die enkel de steunpalen 

afschermen maar deze zijn minder aangewezen omdat ze het onder doorschuiven 

niet verhinderen. 

Bij nieuwe projecten wordt het geheel van geleideconstructie en motorvangplank 

succesvol getest volgens de eisen van NBN-EN 1317-2 en CEN/TS 1317-8.  

5.3. Duurzaamheid 

In de verschillende normen is het ook mogelijk duurzaamheidsvoorwaarden op te 

leggen. In België worden deze voorwaarden voorgeschreven via de Technische 

voorschriften (PTV 124 voor betonnen geprefabriceerde afschermende constructies 
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en PTV 869 voor andere materialen). Deze moeten niet afzonderlijk in het bestek 

opgenomen worden, tenzij er uitzonderlijke omgevingsfactoren of andere factoren 

zijn die dit verantwoorden. 
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Hoofdstuk 6 Plaatsingsaanbevelingen 

6.0. Inleiding 

De normenreeks EN 1317 geeft weer welke testen succesvol uitgevoerd moeten 

worden om producten op de markt te mogen brengen.  

De normenreeks doet geen uitspraak over waar deze geplaatst moeten worden. 

Zoals in voorgaande hoofdstukken meermaals aangehaald werd, is het de opdracht 

van de ontwerper om in de eerste plaats te verwezenlijken dat het plaatsen van 

afschermende constructies niet nodig is.  

Indien de omstandigheden (plaatsgesteldheid, veiligheid, economische redenen, …) 

een afschermende constructie noodzakelijk maken, is het van belang een juiste en 

verantwoorde keuze te maken van het type afschermende constructie (de 

prestatieklassen). Om een verstandige keuze van afschermende constructie te 

kunnen maken, moeten enkele randvoorwaarden bekeken worden. Sommige 

randvoorwaarden bepalen het risico op ernstige ongevallen en dat een zeker kerend 

vermogen of schokindex moet gehaald worden. Andere randvoorwaarden leggen 

beperkingen op in de ruimte en leggen bijvoorbeeld een maximale werkingsbreedte 

op. 

Deze randvoorwaarden bepalen het type afschermende constructie. Het materiaal en 

de vorm is daarbij van geen belang, het gaat om de prestaties die geleverd moeten 

worden.  

In uitzonderlijke gevallen kan een bepaald materiaal of specifieke vorm opgelegd 

worden. Dit bijvoorbeeld uit het standpunt van esthetiek, onderhoud of gewicht, of 

veiligheidsoverwegingen. Hier moet men zeer voorzichtig mee omgaan wegens de 

wet op de overheidsopdrachten. Dergelijke bijkomende eisen moeten steeds 

uitvoerig gemotiveerd worden. 

Bij de keuze van de meest geschikte afschermende constructie volgens de 

prestatiekenmerken spelen naast veiligheidsoverwegingen ook economische 

overwegingen mee. Indien men over voldoende middelen beschikt, voorziet men 

overal het "zwaarste" type afscherming. De risico's zullen dan wellicht minimaal zijn. 

Niet alle combinaties van kerend vermogen, werkingsbreedte en schokindex zijn 

echter realistisch.  

 Een lagere schokindex vergroot doorgaans de werkingsbreedte. Hoe meer 

een constructie uitwijkt bij een aanrijding, hoe beter de schok verdeeld wordt 

over de tijd en het aantal elementen die meewerken. Bijgevolg is de schok ook 

minder ernstig voor de inzittende. 

 Een hoger kerend vermogen zorgt doorgaans voor een hogere schokindex. 

Hoe beter een constructie zware inrijdende voertuigen kan tegenhouden, hoe 

harder de schok voor kleinere voertuigen. 
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 Metalen geleideconstructies hebben doorgaans een lagere schokindex en een 

grotere werkingsbreedte, betonnen geleideconstructies hebben doorgaans 

een hogere schokindex en een kleinere werkingsbreedte. 

 Wanneer een bepaalde klasse wordt gevraagd, voldoen alle strengere klassen 

uiteraard ook aan de vraag. Zo voldoet schokindex A ook aan schokindex B, 

voldoet W5 ook aan W6 en voldoet een Hb4 ook aan H2. (De uitzonderingen 

hierop zijn dat H4b niet automatisch aan H4a voldoet en N2 & N1 niet 

automatisch aan T3) 

6.1. Keuze van een type afschermende constructie 

6.1.1. Algemeenheden 

Bij de keuze van afschermende constructies zijn er een aantal parameters die men in 

beschouwing moet nemen zoals de grootte van het risico, de beschikbare ruimte en 

de aard van de voorziening (tijdelijk of blijvend). 

6.1.2. Grootte van het risico 

Hoe groter het risico, hoe belangrijker de plaatsing van een goede afschermende 

constructie. Dit bepaalt welke klasse van kerend vermogen nodig is. Een 

vereenvoudigd risicomodel voor wegen met een toegelaten snelheid > 90 km/u is 

gegeven in Figuur 14. 

Voor andere wegen kan men gebruik maken van het risicomodel uit Figuur 15. 
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Op bruggen en 

viaducten (2) 

Zijberm R3/R5 (1) 

R5 

R3 

Risicoklasse 

blijvend tijdelijk 

R1 

R1 

R1 

Voldoende breedte 
Portiek of pijler brug over 

de rijbaan 

Overige obstakels 

R5 R1 Onvoldoende breedte 

Middenberm 

(indien van 

toepassing) 

(1) R5 voor specifieke situaties met verhoogd risico: boven fabrieken, winkels, spoorlijnen met druk verkeer, andere autosnelwegen, …  

(2) Dit geldt voor het gedeelte van de overspanning zelf. Zorg ook dat deze geleideconstructie voldoende ver wordt doorgetrokken voor de eigenlijke overspanning 

Langs 

wegen 

R5 

R3 

R5 

R5 

R3 

R0 

R1 

R1 

R1 

R1 

R0 

R1 

In tunnels en toeritten R3 R1 

Onvoldoende breedte 

Figuur 14 Vereenvoudigd risicomodel snelheid > 90 km/u 

Portiek of pijler brug over de 

rijbaan 

Overige obstakels 

Voldoende breedte Portiek of pijler brug over 

de rijbaan 

Overige obstakels 

Geen obstakels 

Zijberm 

Middenberm 

(indien van 

toepassing) 
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Figuur 15 Vereenvoudigd risicomodel snelheid ≤ 90 km/u 

Op bruggen en 

viaducten (2) 

Zijberm R3/R4 (1) 

R3 

R2 

Risicoklasse 

blijvend tijdelijk 

R1 

R1 

R1 

Voldoende breedte 
Portiek of pijler brug voer 

de rijbaan 

Overige obstakels 

R5 R1 Onvoldoende breedte 

Middenberm 

(indien van 

toepassing) 

(3) R4 voor specifieke situaties met verhoogd risico: boven fabrieken, winkels, spoorlijnen met druk verkeer, andere autosnelwegen, …  

(4) Dit geldt voor het gedeelte van de overspanning zelf. Zorg ook dat deze geleideconstructie voldoende ver wordt doorgetrokken voor de eigenlijke overspanning 

Langs 

wegen 

R3 

R2 

R5 

R3 

R2 

R0 

R1 

R1 

R1 

R1 

R0 

R1 

In tunnels en toeritten R3 R1 

Onvoldoende breedte 

Portiek of pijler brug over de 

rijbaan 

Overige obstakels 

Voldoende breedte Portiek of pijler brug over 

de rijbaan 

Overige obstakels 

Geen obstakels 

Zijberm 

Middenberm 

(indien van 

toepassing) 
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6.1.3. Beschikbare ruimte 

Hoe meer ruimte er is, hoe groter de werkingsbreedte mag zijn. Als er veel ruimte is, 

is het wellicht mogelijk geen geleideconstructie te plaatsen. Creëer dan, indien 

mogelijk, een stopstrook. Als een geleideconstructie toch aangewezen is, plaats je 

deze best zo ver mogelijk van de rijbaan, hou er rekening mee dat er voldoende 

werkingsbreedte moet overblijven achter de geleideconstructie15. Zodoende wordt de 

zone om tot stilstand te komen zonder ergens tegen te botsen groter en wordt de 

impactsnelheid kleiner (afgenomen kinetische energie). Bijgevolg kan het kerend 

vermogen ook verkleinen omdat het de kans op aanrijden verkleint.  

Indien men voormelde afstand tot het obstakel niet heeft, bv. wanneer een kwetsbare 

brugpijler dichtbij de rand van de rijbaan staat, dan heeft een geleideconstructie 

eigenlijk weinig zin.  

Kies dan, als het mogelijk is, voor een aangepaste obstakelbeveiliger. Kies tegen 

zijwaartse aanrijding dan voor een betonnen massief, met aangepaste vorm. Bij een 

zijdelingse aanrijding zal de schokindex hoger liggen, maar de constructie zelf zal 

minimaal worden beschadigd. Daardoor wordt de kans op secundaire ongevallen 

geminimaliseerd. 

Door de gepaste vormgeving (Stepprofiel of F-vorm) zal een voertuig ook rechtop 

blijven, wat de veiligheid van de inzittenden ten goede komt. 

6.1.4. Tijdelijke constructies 

Bij een tijdelijke constructie verkleint het risico door de beperkte tijdsduur, de kleinere 

impacthoek (door de smallere rijstroken) en de lagere snelheid. Bijgevolg is een 

minder zware constructie vereist.  

Voor een tijdelijke afschermende constructie wordt in Vlaanderen doorgaans een T3 

gebruikt. Strengere voorwaarden opleggen, is uiteraard toegestaan. 

6.1.5. Doorsteken en verwijderbare geleideconstructies 

Als er een doorsteek vereist is, moet er gebruik gemaakt worden van verplaatsbare 

constructies. Bovenaanzicht A geeft de meest veilige oplossing. Het vereiste kerend 

vermogen blijft in dit geval gelijk aan de doorlopende geleideconstructie.  

 

Figuur 16 - Bovenaanzicht A 

                                            

15
 Zorg er ook voor dat een geleideconstructie binnen zijn werkingsbreedte niet uitwijkt over een 

steilere talud, gracht, …. Een wagen die er tegen zou rijden, heeft dan immers veel kans dat hij onder 

de geleideconstructie door schiet en toch op een obstakel botst.  
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Bovenaanzicht B geeft een alternatieve oplossing weer waarbij de keuze van het 

kerend vermogen herzien moet worden, dus de klasse moet verhogen. De 

geleideconstructie moet immers dezelfde veiligheid bieden (in casu tegen het 

doorbreken van de middenberm) als de permanente geleideconstructie die in een 

dubbele rij is uitgevoerd. Bovendien is er ook een grotere impacthoek volgens het 

bovenaanzicht B. Bovenaanzicht B wordt voornamelijk gebruikt in situaties waar de 

verkeerspolitie zich wil opstellen met hun dienstvoertuigen voor verkeerscontroles. 

 

Figuur 17 - Bovenaanzicht B 

In functie van het doel van de doorsteek moet nagedacht worden over de toe te 

passen techniek. Indien de doorsteek dient om sporadisch onder 

werfomstandigheden het verkeer mee over de andere rijrichting te laten rijden, kan 

men er van uitgaan dat de doorsteek door zwaarder materieel kan worden 

opengezet. Kies dan voor een uitvoering in prefab-betonelementen. 

Er bestaan ook manueel bediende verwijderbare geleideconstructies, die horizontaal 

of verticaal scharnieren. 

Het grootste nadeel is dat er voor de opening een manueel ingrijpen noodzakelijk is 

waarbij de personen die ze bedienen worden blootgesteld aan het passerende 

verkeer, hetgeen een veiligheidsrisico inhoudt. De bediening ervan kan veelal door 1 

of 2 personen. Zeer belangrijk is dat alle bewegende onderdelen goed worden 

onderhouden zodat de bedrijfszekerheid is gegarandeerd.  

De manueel te bedienen systemen worden dan ook best enkel gebruikt voor 

doorsteken die men regelmatig onder werfomstandigheden wil gebruiken om het 

verkeer op de andere rijrichting te sturen, bijvoorbeeld voor en na tunnels.  

6.1.6. Standaardvereisten 

In het Standaardbestek 250 versie 2.2 staan (voor autosnelwegen) volgende 

minimumvereisten voor afschermende constructies: 

 Minimaal H2 voor permanente afschermende constructies 

 Minimaal T3 voor tijdelijke afschermende constructies 

 Maximaal W6 (W7 in geval van dubbele rij) voor permanente constructies 

 Maximaal W2 voor tijdelijke constructies 

 Indien niet opgelegd mag A of B als schokindex 
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 Het beginstuk en de geleideconstructie moeten volgens de EN1317 getest 

zijn. Het eindstuk moet van de rijbaan weg buigen. Indien het beginstuk niet 

getest is moet het ook weg buigen. 

Dit gaat om standaard vereisten, dit wil zeggen dat in bepaalde situaties beter voor 

(minder) strengere klassen gekozen wordt afgestemd op de lokale situatie. 

6.1.7. Geleideconstructie of obstakelbeveiliging 

Singuliere objecten worden afgeschermd met een obstakelbeveiliging. Bij een 

opeenvolging van singuliere objecten gaat men best over tot een geleideconstructie. 

Elke obstakelbeveiliging is immers een obstakel op zich.  

6.1.8. Plaatsingshoogte 

De hoogte van de plaatsing zoals door de fabrikant wordt voorgeschreven, wordt 

bepaald ten opzichte van de bovenkant van de afgewerkte toplaag van de rijbaan en 

verharde zijstroken. Dit geldt enkel indien de geleideconstructie op minder dan 2,5 

m16 van de rand van deze toplaag staat. Anders wordt de hoogte bepaald ten 

opzichte van het aanwezige maaiveld ter hoogte van de geleideconstructie.  

Als de geleideconstructie te hoog wordt geplaatst, zal deze niet reageren zoals bij 

een uitgevoerde test. Als ze te laag wordt geplaatst bestaat het grote risico dat een 

wagen over de geleideconstructie zal gaan.  

6.1.9. Veiligheidsnissen (hulppostnis, nooddeuren) in tunnels 

Ter hoogte van veiligheidsnissen in tunnels dient de geleideconstructie onderbroken 

te worden om te zorgen dat mensen makkelijk weg kunnen bij noodsituaties. Gezien 

de beperkte breedte van de tunnels (en de grote kost om ze breder te maken), wordt 

de onderbreking zodanig geplaatst dat een inrijdende wagen de veiligheidsuitrusting 

niet raakt of beschadigd. De opening is 1m breed en wordt zo geplaatst dat er onder 

een hoek van 20° bescherming is. Het begin van de volgende geleideconstructie 

wordt in dit geval wel naar beneden gebogen. Een geteste beginconstructie is op 

deze locaties niet mogelijk gelet op de beperkte beschikbare werkingsbreedte.  

                                            

16
 Berekening: welke afstand heeft een wagen afgelegd als hij tegen 120km/u van de baan gaat onder 

een hoek van 20° en 20cm zou zijn gedaald onder inwerking van de zwaartekracht 
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Deze principes worden toegelicht in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..  

 

  

Figuur 18 - Veiligheidsuitrusting tunnels 
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6.2. Beslissingsboom 

Op basis van de vereenvoudigde risicobepaling uit 6.1.2 en op basis van 

onderstaande grafiek kan het kerend vermogen worden bepaald. 

De verticale as is de beschikbaarheid van de veiligheidsstrook. Vanaf 60% 

beschikbaarheid kan het kerend vermogen worden verminderd bij risicoklassen R4 

en R5.  

 

Grafiek 2 Risicobepaling (groen: geen geleideconstructie te plaatsen) 

6.3. Voorbeelden 

In deze paragraaf worden enkele voorbeelden uitgelegd. Via de beslissingsboom zou 

men tot dezelfde conclusie moeten komen. Het gaat hierbij over veralgemeningen en 

vereenvoudigingen. Zoals reeds aangehaald is het plaatsen van afschermende 

constructie altijd een beetje maatwerk. Afwijkingen op deze voorbeelden zijn dus 

mogelijk. 
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6.3.1. Autosnelwegen zonder speciale extra risico’s  H2 

Het risico van een incident met een vrachtwagen wordt mee bepaald door de impact 

op de verkeersveiligheid van de andere weggebruikers, de veiligheid van de 

omgeving, de maatschappelijke impact, de milieu-impact, de materiële schade aan 

de infrastructuur… . Al deze factoren bepalen het gevolg, maar de kans wordt vooral 

bepaald door het aantal vrachtwagens en de gereden snelheid (voornamelijk 90 

km/u). 

Voor de middenberm vermindert het risico voor de vrachtwagens zelfs gevoelig met 

de (vrije) breedte van de middenberm. Dit geldt minstens in dezelfde mate voor het 

risico dat het verkeer (op de uiterst linkse rijstrook) van de rijbaan in tegenrichting, 

loopt. 

 het risico werd in de eerste plaats berekend voor het vrachtverkeer. Indien er 

inderdaad een geleideconstructie nodig is, bepaalt het risico van en voor het 

vrachtverkeer het vereiste kerend vermogen van de constructie; 

 voor elke rijstrook wordt de volledige (toekomstige) belasting beschouwd, 

hetzij 2.200 PAE per rijstrook en per uur. Een iets hogere of lagere waarde zal 

de verhouding van de risico's nauwelijks wijzigen; 

 voor de totale levensduur en verkeersbelasting wordt gerekend op  

20 % zwaar verkeer; 

 voor het zwaar verkeer wordt rekening gehouden met een snelheid van  

90 km/uur; 

 er wordt uitgegaan van een courante verdeling van het zwaar verkeer over de 

verschillende rijstroken (meeste verkeer dus op de rechterrijstrook); 

 er is een vluchtstrook aanwezig. 

Deze overwegingen in acht genomen wordt gesteld dat op een hoofdweg zonder 

obstakels op de middenberm 2x H2 of 1x H4b moet geplaatst worden. De voorkeur 

gaat uit naar 1x H4b omdat dan de veiligheidsstrook breder is en dit vermindert de 

kans dat er iets aangereden wordt. In de zijberm wordt een H2 geadviseerd bij 

obstakels en geen afschermende constructie wanneer er geen obstakels zijn (zie 

6.1.2 Grootte van het risico). Er is een groot aantal producten beschikbaar (in beton, 

in metaal en in combinatie hout-metaal) met een zeer ruim gamma aan 

werkingsbreedtes (van W1 tot W7).  

Algemeen wordt vooropgesteld om voor permanente afschermende constructies op 

autosnelwegen niet onder het kerend vermogen H2 te gaan, behalve gemotiveerde 

uitzonderingsgevallen. 

6.3.2. Bruggen waar men over rijdt op autosnelwegen  H2, H3 of 

H4b 

Het grootste globale risico voor het vrachtverkeer situeert zich daar waar het 

vrachtverkeer het risico loopt om op een brug waar men over rijdt voorbij de brugrand 
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te geraken en zo neer te komen op ondergelegen constructies (woonhuizen, 

werkplaatsen, winkels, wegen). Daarbij moet nog rekening gehouden worden met 

extra schade door gevaarlijke transporten van deze vrachtwagens op de 

autosnelwegen. 

Hier wordt het hoogste kerend vermogen H4b vooropgesteld, tenzij de gevolgen 

beperkt zijn. Voor het plaatsen van afschermende constructies op bruggen dient 

steeds overlegd te worden met de afdeling Expertise Beton en Staal (EBS).  

Voor geleideconstructies op kunstwerken moet de fabrikant van de 

geleideconstructies de maximale belastingcurve van zijn geleideconstructie 

voorleggen aan EBS. Hoe deze moeten worden berekend voor betonnen en stalen 

geleideconstructies, is vastgelegd in de PTVs. 

6.3.3. Pijlers van bruggen over de rijbaan bij autosnelwegen  

H4b en VI voorschrijven 

Gelijkaardige beschouwingen als voor voormeld punt gelden 

ook voor kwetsbare pijlers van bruggen over de rijbaan. 

Daarom worden daar ook dezelfde klassen voorgesteld 

(H4b). 

Indien de beschikbare ruimte tussen de voorkant van de geleideconstructie en het 

voorvlak van de brugpijler kleiner zou zijn dan de werkingsbreedte van de betrokken 

constructie, kan deze geleideconstructie niet volledig werken en zal bij zware 

incidenten er alsnog een aanrijding met het kunstwerk zijn. Kies dan voor een 

obstakelbeveiliger voor de pijlers. Enkel indien het niet anders mogelijk is, kan een 

geleideconstructie geplaatst worden, zelfs al werkt ze dan slechts gedeeltelijk. 

Men moet de afschermende constructie over een minimumlengte naast en vóór (= 

stroomopwaarts van) de pijlers plaatsen om te beletten dat een vrachtwagen achter 

de constructie door, de pijler alsnog zou raken. Maar ook omdat een afschermende 

constructie een zekere lengte nodig heeft om haar beoogd effect te kunnen halen 

(zie testrapport voor elke constructie afzonderlijk voor de minimale plaatsingslengte). 

Men moet ook beperkingen stellen aan de voertuigoverhelling (VI). 

6.3.4. Steunen in zijbermen voor portieken bij autosnelwegen  

H4b 

Voor steunen in de zijbermen van portieken (voor vaste en dynamische 

bewegwijzering en andere signalisatie) die minstens één rijbaan van de autosnelweg 

overspannen, kiest men best voor een kerend vermogen H4b. 

6.3.5. Middenberm van autosnelwegen met een courante breedte 

 2x H2 of H4b 

Dit wordt, gelet op het risico op doorbreken, beschouwd als een R5 (zie Figuur 14 

Vereenvoudigd risicomodel snelheid > 90 km/u). Dit risico kan men ondervangen 

door ofwel één afschermende constructie H4b, ofwel twee rijen afschermende 
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constructies H2. Dit laatste kiest men indien er andere obstakels beveiligd moeten 

worden op de middenberm.  

Het kerend vermogen van 2 dergelijke constructies is over het algemeen niet dubbel 

zo groot als voor 1 constructie, maar wel hoger dan van 1 constructie. 

Er bestaan ook systemen die met succes getest werden als 2 geleideconstructies op 

enige tussenafstand, met of zonder grondaanvulling daartussen. 

6.3.6. Tijdelijke afschermende constructies  T3 

Voor tijdelijke toepassingen zoals scheidingen van de rijrichtingen bij verkeer van 

beide rijrichtingen op één rijbaan of als afscheiding tussen werkzone en 

verkeerszone, zal men moeten "mikken" op "hanteerbare" systemen. Rekening 

houdend met de huidige beschikbaarheid op de markt lijkt hier T3 een geëigend 

niveau van kerend vermogen waar een ruim gamma van werkingsbreedtes (W2 tot 

W6) beschikbaar is in diverse materialen. De keuze van de gepaste werkingsbreedte 

hangt af van de plaatselijke omstandigheden. In de praktijk zal meestal een zeer 

beperkte werkingsbreedte vereist zijn. In de bochten is het aangewezen om een H2 

te voorzien aangezien de impacthoek daar groter is waardoor de totale 

impactenergie vergroot wordt. Dit geldt bij uitbreiding ook voor werfafsluiting die niet 

onmiddellijk naast het rijdende verkeer staat. 

6.4. Verlichtingsmasten 

Er zijn volgens de norm NBN EN 12767 zeer veel mogelijke combinaties voor passief 

veilige draagconstructies (zie ook 4.4- Steunpalen (verlichtingsmasten, palen voor 

verkeersborden, …). 

Voor verlichtingsmasten gelden volgende aanbevelingen: 

- op wegen met een snelheid hoger dan 90 km/u: HE 3, 100 km/u of NE 3, 100 

km/u indien dit de enige obstakels zijn binnen de veiligheidsstrook en er geen 

kans is op secundaire ongevallen; 

- op gewestwegen: HE 3 in functie van het snelheidsniveau (v85 of 

ontwerpsnelheid in functie van het soort project). Indien de verlichtingsmasten 

het enige obstakel zijn in de veiligheidsstrook kan ook hetzelfde type NE worden 

gekozen.  
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Hoofdstuk 7 Technische voorschriften 

7.1. Nieuw te plaatsten afschermende constructies 

Zoals hierboven toegelicht, moeten afschermende constructies in België getest zijn 

volgens de respectievelijke normen uit de reeks EN 1317. Dit wil zeggen dat 

afschermende constructies 1 of meerdere crashtesten conform deze norm moeten 

doorstaan. Die testen bepalen onder andere het kerend vermogen, de 

werkingsbreedte en de schokindex van een bepaald type afschermende constructie. 

De resultaten van deze testen bepalen in welke klassen de kenmerken van de 

afschermende constructie zich bevinden.  

Daarnaast moeten de producten aan bepaalde technische voorschriften voldoen 

(PTV 124 voor prefab beton en PTV 869 voor andere). 

Als een product succesvol getest is volgens de relevante norm uit de EN 1317-reeks, 

krijgt dit een CE-markering. Producten zonder CE-markering mogen niet op de markt 

gebracht worden voor permanente constructies. 

Of de afschermende constructies voldoen aan de respectievelijke PTVs, wordt in 

België meestal gecontroleerd door een certificatie- en keuringsinstelling (notified 

body). In België zijn dit bijvoorbeeld COPRO en ProBeton17.  

Indien een product beschikt over een BENOR-certificaat, is dit eveneens een 

bevestiging dat het product voldoet aan de betreffende PTV en kan dit product 

vrijgesteld worden van een partijkeuring. Er kan conform Hoofdstuk I artikel 41 van 

het Standaardbestek 250 (v3.0) ook een gelijkwaardige certificatieprocedure worden 

aanvaard. 

Ter plaatse gestorte constructies dienen via partijkeuring geattesteerd te worden op 

hun kwaliteit (beton, staal). 

De effectieve plaatsing op het terrein moet op dezelfde manier gebeuren als in het 

testrapport. Voor beton betekent dit op een effen terrein, op de juiste manier aan 

elkaar bevestigd volgens de voorschriften van de fabrikant. Voor staal betekent dit 

dat geen extra boringen in het staal mogen gemaakt worden, ook niet bij eventuele 

motorvangplanken. Let er ook op dat de producten die BENOR-gecertificeerd zijn 

ook effectief de producten zijn die geplaatst worden met dezelfde vorm en dezelfde 

plaatdiktes en dergelijke. 

                                            

17
 Voor afschermende constructies. Een volledige lijst van de materialen waarvan het voorafgaand 

technisch nazicht moet gebeuren door een erkende onafhankelijke instantie vooraleer de materialen 

op de bouwplaats aangevoerd worden, met de onafhankelijke instantie, is terug te vinden onder 

hoofdstuk 3.0.2 van het standaardbestek 250. 
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7.2. Grondkarakteristieken 

Metalen geleideconstructies worden in bepaalde bodemomstandigheden getest. Er 

moet bij de plaatsing op het terrein rekening gehouden worden met de 

bodemgesteldheid van de locatie. Om te zorgen dat de geleideconstructie 

gelijkaardig aan de testomstandigheden zal reageren in de realiteit, werd met de 

verschillende partners (SPW, COPRO, fabrikanten, aannemers, afdeling 

geotechniek) een procedure uitgewerkt die ook wordt opgenomen in de PTV 869. De 

procedure wordt hieronder toegelicht.  

De grondkarakteristieken moeten zoveel mogelijk vooraf aan de aanbesteding 

worden bepaald. Hetzij door de bestaande toestand vooraf te beproeven, hetzij door 

de voorgeschreven grondkarakteristieken bij aanvullingen, grondophogingen … . Als 

het niet mogelijk is om voorafgaand aan de aanbesteding de grondkarakteristieken te 

bepalen, moet in het bijzonder bestek rekening gehouden worden met een termijn 

voor het uitvoeren van grondproeven en dient er, in voorkomend geval, ook een post 

voorzien te worden voor de uitvoering van deze grondproeven. 

In het standaardbestek wordt een post voorzien voor aanpassingen aan de 

geleideconstructie die nodig zijn bij afwijkende grondkarakteristieken. 

7.2.1. Doelstelling 

Het doel van deze procedure is rekeninghouden met het verschil in prestaties van 

een bodem waarin een geleideconstructie wordt geïnstalleerd en de bodem waarin 

de geleideconstructie werd getest. 

Als de constructie in een zachtere bodem wordt geïnstalleerd dan die waarin de 

constructie werd getest, wordt aan de fabrikant gevraagd om de verankering van de 

palen aan te passen zodat de prestaties van zijn systeem gelijkwaardig zijn aan die 

van het getest systeem. 
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7.2.2. Bodemkenmerken bij uitvoering van de botsproeven (FA) 

  

 

 profiel: HEB100 (Staalkwaliteit S235JR) 

 Lu: 0,65 m 

 Ll: 1,00 m 

 x: 0,35 m 

De kracht FA is de horizontale kracht F nodig om een horizontale verplaatsing x van 

35 cm te realiseren op een hoogte LU (65 cm). 

In functie van de waarde van deze kracht FA wordt de bodem ingedeeld in één van 

de categorieën volgens onderstaande tabel 

 HARD MEDIUM SOFT 

FA 16 kN < FA  25 kN 10 kN < FA  16 kN FA  10 kN 

Voorafgaand aan de botsproef wordt de proef uitgevoerd in dezelfde ondergrond als 

deze waarin het te testen systeem geïnstalleerd werd. 

Indien geen resultaten beschikbaar zijn van deze proef op het ogenblik van de 

botsproeven, wordt verondersteld dat het te evalueren systeem geïnstalleerd werd in 

een ondergrond van het type 'HARD'. 

7.2.3. Karakteristieke weerstand van de 'systeempaal' (FB) 

De systeempaal is de standaard steunpaal die hoort bij de geteste 

geleideconstructie. 

 profiel: producent geleideconstructie (zie verslag botsproef) 

 Lu: producent geleideconstructie (zie verslag botsproef) 

F 

Lu 

Ll 

x 

F 

HEB100 



Versie O.2   Pagina 61 van 65  

 Ll: producent geleideconstructie (zie verslag botsproef) 

 x: 0,35 m (of specificaties producent geleideconstructie) 

De karakteristieke weerstand FB van de systeempaal is de horizontale kracht die 

nodig is om een horizontale verplaatsing x te realiseren (35 cm of waarde 

gespecificeerd door de producent) op een hoogte LU. Voor de proef wordt de 

steunpaal geïnstalleerd op dezelfde wijze als de steunpalen van het te testen 

systeem. De belasting wordt loodrecht op de as van de weg uitgeoefend. 

Deze proef kan uitgevoerd worden: 

 tegelijkertijd met de botsproef (in de ondergrond geclassificeerd volgens 

7.2.2); 

 in een zelf samengestelde ondergrond (volgens 7.2.5) 

7.2.4. Evaluatie van een voorgestelde modificatie 

Wanneer een geleideconstructie geïnstalleerd wordt in een minder 

weerstandsbiedende ondergrond dan deze waarin het systeem getest werd (en 

waarvoor ook een bepaald kerend vermogen, werkingsbreedte en ASI-waarde 

gelden), moet de producent van de geleideconstructie maatregelen voorstellen om 

voldoende prestaties van het geïnstalleerde systeem te waarborgen. Enkel 

maatregelen die de interactie tussen de ondergrond en de geleideconstructie 

wijzigen, zijn toegelaten. 

 profiel: producent geleideconstructie (zie verslag botsproef) 

 Lu: producent geleideconstructie (zie verslag botsproef) 

 Ll: niet gespecificeerd 

 x: identiek als voor 7.2.3. 

De evaluatie van de modificatie wordt uitgevoerd in een bodem met minder 

weerstand (lagere weerstandsklasse) dan de bodem waarin het origineel geteste 

systeem geïnstalleerd werd. Deze bodem wordt samengesteld door de 

producent/aannemer die een modificatie wenst te evalueren (volgens 7.2.5)  

De kracht FC die nodig is voor het realiseren van een horizontale verplaatsing x wordt 

bepaald. 

De modificatie wordt aanvaard indien FC = FB ± 10%. 

7.2.5. Simulatie ondergrond 

De producent die de karakteristieke weerstand van de systeempaal wenst te bepalen 

of die modificaties van de systeempaal wenst te evalueren, kan dit doen in een zelf 

samengestelde ondergrond. De bodemkenmerken van deze samengestelde 

ondergrond moeten bepaald worden volgens 7.2.2. Om de drie types ondergrond 

duidelijk te onderscheiden, worden echter nauwere grenzen gehanteerd voor de 

horizontale kracht. 



Versie O.2   Pagina 62 van 65  

 HARD MEDIUM SOFT 

FA 18 kN < FA  22 kN 11 kN < FA  15 kN 8 kN < FA  10 kN 

7.3. Onderhoud van afschermende constructie 

Wanneer een afschermende constructie wordt vervangen, moet de vraag gesteld 

worden of er nog een afschermende constructie nodig is. Als ze vervangen moet 

worden door ouderdom bijvoorbeeld wil dat zeggen dat ze al die jaren wellicht nooit 

is aangereden. Is er dan nog een afschermende constructie nodig? Is het toeval dat 

de afschermende constructie nooit is aangereden en is de constructie 

veiligheidshalve verantwoord of is het risico daar klein genoeg en kan de 

afschermende constructie gewoon verwijderd en niet vervangen worden. Of kunnen 

er andere maatregelen genomen worden, zoals het verwijderen, verplaatsen of 

aanpassen (lees: botsvriendelijker maken) van obstakels. 

Bij het onderhouden en herstellen van afschermende constructies is voorzichtigheid 

geboden. Een niet-kwalitatieve herstelling garandeert niet dat de afschermende 

constructie werkt zoals verwacht wordt.  

Een herstelling ter plaatse zoals bijvoorbeeld het terugwringen van het staal naar de 

oorspronkelijke plaats en vorm; is dus uit den boze. Ook het hergebruik van 

vervormd staal via herprofilering is verboden. Vervormd staal bevat kleine scheuren 

en lokale verzwakkingen die zich ook in de beschermende zinklaag uitstrekken 

waardoor de duurzaamheid en de sterkte van het product niet meer gegarandeerd is.  

Verder moet er een onderscheid gemaakt worden tussen constructies die succesvol 

werden getest onder de huidige norm NBN-EN 1317 en constructies die niet 

succesvol werden getest volgens de huidige norm. 

7.3.1. Geleideconstructies die niet succesvol getest zijn volgens 

de normenreeks NBN-EN 1317 

Een geleideconstructie kan zodanig beschadigd zijn dat over een bepaalde lengte 

een volledige of gedeeltelijke vervanging nodig is.  

Bij volledige vervanging (vervanging over een grote lengte) moet de 

geleideconstructie vervangen worden door een CE-gemarkeerd product. Tevens 

moet de geleideconstructie aan de voorschriften van het standaardbestek SB 250 

voldoen, het moet conform de geldende PTV zijn. Dit kan worden aangetoond door 

een partijkeuring of door het voorleggen van een BENOR-certificaat of gelijkwaardig 

conform artikel 41 van hoofdstuk I van het Standaardbestek 250 (v3.0). 

Bij beperkte vervanging mogen de beschadigde onderdelen worden vervangen door 

onderdelen die (ongeveer) dezelfde vorm hebben en dezelfde kwaliteit van materiaal 

als die van de bestaande geleideconstructie. Deze moeten wel voldoen aan de 

voorschriften van het standaardbestek SB 250. 
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Onder volledige vervanging wordt verstaan dat het om een investeringsproject gaat 

of om structureel onderhoud. Onder beperkte vervanging wordt verstaan dat het om 

niet-structureel onderhoud gaat. Indien men een beperkte vervanging doet waarbij 

een volledige geleideconstructie wordt vervangen, moet deze ook CE-gemarkeerd 

zijn.  

7.3.2. Geleideconstructies die wel succesvol getest zijn volgens de 

normenreeks NBN-EN 1317 

De geleideconstructie wordt vervangen door een afschermende constructie van 

hetzelfde type, CE-gemarkeerd. Indien deze niet meer beschikbaar zou zijn of 

economisch niet meer interessant zou blijken, kunnen vervangingen ook gebeuren 

door andere afschermende constructies (met gelijke kenmerken) die ook voldoen 

aan de normenreeks EN 1317. Let er dan wel op dat de overgangsconstructies 

daarbij ook moeten getest zijn volgens norm NBN-ENV 1317-4. 
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Hoofdstuk 9 Lijst met gekende types afschermende 

constructies 

Deze lijst wordt momenteel bij EVT bewaard. Er zal een aparte tool ontwikkeld 

worden voor een eenvoudige opzoekingstool voor identificatie van de afschermende 

constructies. 


