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Jansen Venneboer ontwikkelde met RWS Bouwdienst geleiderail als slagboom

Hulpdiensten sneller ter plaatse
door calamiteitendoorsteek
Op dichtslibbende autosnelwegen is het voor hulpdiensten
steeds moeilijker om bij calamiteiten snel ter plaatse te zijn.
Het gebruik van de vluchtstrook
als spitsstrook en ononderbroken geleiderails maken het aanrijden via één van beide rijbanen
of via het parallelle wegenstelsel
vaak onmogelijk.
Demonteren van een segment
van een geleiderail om vanaf
het parallelle wegennet of vanaf
de tegenoverliggende rijbaan
het ongeval te bereiken is te
tijdrovend en veroorzaakt onveilige situaties. Om hulpverleners
toch via deze ‘doorsteek’ toegang te verschaffen, is door
Jansen Venneboer samen met
RWS Bouwdienst eind jaren ’70
de calamiteiten-doorsteek
(CADO) ontwikkeld. Een CADO
is een segment van een geleiderail, dat als een afsluitboom kan
worden geopend. De boom kan
zowel lokaal als op afstand worden bestuurd. In geopende toestand ontstaat er een doorgang
van minimaal 6 en maximaal
9 meter breed. In gesloten stand
vormt de CADO een ononder-

broken deel van de geleiderail
met een vergelijkbare sterkte als
de vaste constructie.
Inmiddels zijn er meerdere fabrikanten die een CADO kunnen
leveren en dat zijn dan veelal
handbediende constructies.
Bediening
De CADO wordt hydraulisch
geopend. Met één aggregaat
kunnen in principe maximaal
vier CADO's worden bediend.

Een CADO langs de A4

De CADO heeft een lokale
besturing, dit betekent dat hulpverleners de CADO ter plaatse
kunnen bedienen. De bediening
kan ook op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld vanuit een
verkeerscentrale, iets wat
gebruikelijk is bij tunnels en verkeersknooppunten. Als de
CADO wordt geopend, wordt
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de omgeving gewaarschuwd
met een licht- en geluidssignaal.
Bij stroomuitval kan de installatie
worden bediend met een handpomp.
In het huidige milieubeleid gooit
hydrauliek geen hoge ogen;
Jansen Venneboer is op dit
moment bezig met de ontwikkeling van een elektromechanisch
aangedreven CADO.
Sterkteberekeningen
De sterkte van de CADO is vergelijkbaar met die van de gewone geleiderail; de planken zijn
identiek. Verschil tussen CADO
en vaste geleiderail is dat de
CADO diagonalen heeft in alle

vakken tussen de afstandhouders, ter compensatie van de
paaltjes bij een vaste constructie.
De scharnierpunten zijn aan de
hand van sterkteberekeningen
geconstrueerd. Aan de kopse
kant wordt de CADO verankerd
in de vaste geleiderail, het zogenaamde grendelpunt. Hierdoor
vormt de beweegbare constructie één geheel met de aansluitende vaste geleiderail. De
CADO voldoet vermoedelijk aan
prestatieklasse H2.
Het onderhoud aan een CADO
vergt, in principe, niet meer dan
het eens per jaar testen van de
bediening en het doorsmeren
van de bewegende delen.

Beneluxtunnel
De eerste CADO is al in 1977
geplaatst bij de Drechttunnel. Na
bijna twintig jaar ontstond eind
90-er jaren hernieuwde belangstelling voor dit systeem. Op de
vraag waarom de CADO in de
tussenliggende periode uit beeld
verdween, weten ook de direct
betrokkenen het antwoord niet.
Tussen 1996 en 2005 zijn
CADO´s geplaatst bij de
Brienenoordbrug, het Variproject op de A15 bij
Barendrecht, de 1e en de 2e
Beneluxtunnel, opnieuw bij de
Drechttunnel en bij de
Calandttunnel. Het grootste
aantal (14) staat in het traject
voor de tunnelingang van de 2e
Beneluxtunnel, in de rondweg
van Rotterdam.
In een volgende editie van de
BermWijzer gaan we nader in op
een VEVA, een beweegbare
middenbermbeveiliging.
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Terugdringen regelgeving: wel de uitgangspunten, niet meer de maatregelen zelf

Nieuwe RWS-richtlijnen verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden
Op 1 januari 2005 is de ‘RWSrichtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op
rijkswegen’ van kracht verklaard.
De richtlijn is verplicht voor
iedereen die op of langs rijkswegen werkzaamheden uitvoert.

Omslag van de RWS-richtlijn

Rijkswaterstaat wil meer aan de
markt overlaten en de overheid
wil de regelgeving terugdringen;
voldoende redenen om deze
richtlijn beknopt te houden. Hij
bevat dan ook uitsluitend
beleidsuitgangspunten, eisen en
functionele specificaties voor
materiaal en materieel, nodig
voor veilige en verantwoorde
verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen.
De functionele specificaties
worden beschreven in een
bijlage. Deze specificaties gelden

als minimumeisen die aan het
toe te passen materiaal en
materieel moeten worden
gesteld.
De richtlijn bevat dus niet meer
de maatregelen zelf of het
proces om tot de maatregelen te
komen. Deze zijn wel te vinden
in de herziene CROW-publicaties 96a en 96b.
Hoewel deze CROW-publicaties
niet meer gelden als RWS-richtlijn, zullen ze wel worden toegepast als toetsingskader. De
oplossingen die een aannemer
voorstelt, worden aan de hand
van deze CROW-publicaties
vooraf beoordeeld en getoetst.
Komt een aannemer met een
oplossing die er niet in staat,
maar die volgens hem een vergelijkbaar of beter resultaat
oplevert, dan moet hij dit motiveren. Rijkswaterstaat beoordeelt vervolgens aan de hand
van ‘96a en 96b’ of de voorgestelde maatregel past in de uitgangspunten van de RWS-richtlijn. Deze werkwijze geldt voor
alle interne en externe opdrachten van Rijkswaterstaat.
Obstakelbeveiligers
Een voorbeeld van materiaal
dat veelvuldig wordt toegepast
Toepassing van een obstakelbeveiliger

Toepassing van een obstakelbeveiliger

bij wegwerkzaamheden zijn
obstakelbeveiligers. Ze worden
met name gebruikt als beveiliging van het begin van tijdelijke
voertuigkerende barriers of van
starre objecten langs de rijbaan.
De in de richtlijn genoemde
functionele specificaties voor de
obstakelbeveiliger zijn ontleend
aan de vigerende Europese norm
EN 1317-3. Deze norm biedt
een scala aan mogelijkheden
waaruit een prestatieklasse kan
worden gekozen. De klassen zijn
gebaseerd op snelheid, voertuiggewicht en ze worden onderscheiden naar kerend vermogen;
naast het vermogen om een
voertuig bij een frontale aanrijding tot stilstand te brengen, zijn
er verschillen in het vermogen
om een voertuig bij een zijdelingse botsing te geleiden. Dit
typeverschil wordt in de norm
aangeduid met ‘redirective (R)’
en ‘non-redirective (NR)’.
De snelheidsregimes bij wegwerkzaamheden zijn 70 km/h
en 90 km/h. De Europese norm
hanteert maximum snelheden
van 80 km/h en 100 km/h. Dit
betekent dat op wegvakken
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met een snelheidsbeperking van
70 km/h minimaal de prestatieklasse 80R zou moeten worden
toegepast. Op wegvakken met
een snelheidsbeperking van
90 km/h geldt minimaal de
prestatieklasse 100R. Op rijkswegen geldt bij werk in uitvoering veelal een snelheidsregime
van 90 km/h. Omwille van eenduidigheid en gezien de praktische voordelen is besloten om
voor alle situaties slechts één
prestatieklasse te hanteren.
Omdat ook veel waarde wordt
gehecht aan het vermogen van
de obstakelbeveiliger het voertuig te kunnen geleiden bij een
zijdelingse aanrijding is in de
RWS-richtlijn gekozen voor de
prestatieklasse 100 R.
Op de website’s van de AVV
(www.rws-avv.nl) en van de
CROW (www.crow.nl/wiu) is de
richtlijn te lezen, te downloaden
en ook te bestellen.
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Anti-maaimat
Bermen langs wegen worden
regelmatig met een klepelmaaier
gemaaid. Rondom de aanwezige
obstakels (reflector- en hectometerpaaltjes e.d.) laat deze grote
machine het gras staan; daarvoor moet een bosmaaier worden gebruikt. Arbeidsintensief
werk, dat ook nogal wat risico
oplevert voor de wegwerker.
Deze problemen zijn oplosbaar
met de zogeheten anti-maaimat.
Een anti-maaimat is een rubberen mat die rondom een obstakel wordt gelegd en aan weerszijden is verankerd in de grond.
Op de foto zijn de verankeringsflappen nog te zien, die in de

grond worden gestoken. Door
deze verankering hebben wind
of zog van voorbijkomende
vrachtauto’s of bussen geen
invloed op de maaimat.
Plantengroei krijgt aan de voet
van de paal geen kans meer, de
bosmaaier hoeft niet meer te
worden gebruikt. Ook blijft de
zichtbaarheid van de reflectorpaaltjes steeds gewaarborgd,
wat kan bijdragen aan de verkeersveiligheid. Bijkomend voordeel is dat de kans op beschadigingen van de paaltjes door
grasmaaien wordt verkleind.
Wilco Gorter, Rijkswaterstaat
Bouwdienst, Apeldoorn

Maaimatje om reflectorpaaltje

Lezersvraag
Vraag
Welk type geleiderail mag op
een Rimob V-270 worden aangesloten? En mag dit ook een
flexibel type zijn (FL 2M 40080)?

Antwoord
Het Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen (CROW, oktober
2000) bevat een afbeelding van
een geleiderailaansluiting op dit
type Rimob. Geadviseerd wordt
om aan te sluiten met het

middelstijve type VLP 1(2)Z
133-60 (80)R. Maar men zou
ook met een FL 2M 400-80
kunnen aansluiten op deze
Rimob. Of een FL 2M 400-80
kan worden toegepast, hangt

Evelyn Yeatman
Rijkswaterstaat
Noord-Brabant,
‘s Hertogenbosch

ook af van de gevarenzone die
moet worden afgeschermd. Het
flexibele type geleiderail heeft
een grotere uitbuiging; hier zal
dus rekening mee moeten worden gehouden.
Warner van Hattem
Rijkswaterstaat
Bouwdienst,
Apeldoorn

Aansluiting geleiderailconstructie op Rimob V-270

Colofon
Bermwijzer is een gratis uitgave van het
Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen
in Apeldoorn. Deze nieuwsbrief verschijnt
vier maal per jaar.
Het Steunpunt is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat
Bouwdienst en Rijkswaterstaat
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV).
Met de Bermwijzer wil het Steunpunt alle
partijen informeren die betrokken zijn bij
bermbeveiliging. Er komen daarom niet
alleen ontwikkelingen op het gebied van

regelgeving en techniek aan bod, maar
ook de praktische toepassing daarvan.
Daarnaast wil het Steunpunt met de
nieuwsbrief alle betrokkenen een medium
bieden om hun mening over aspecten

van bermbeveiliging te geven. Deze
mening is niet noodzakelijkerwijs ook de
mening van de redactie, deze eigent zich
het recht toe om ingezonden artikelen te
redigeren of te weigeren.

Reacties op of vragen over artikelen
kunt u richten aan het Steunpunt Veilige
Inrichting van Bermen,
t.a.v. Pieter Noomen

telefoon:
e-mail:

055 – 577 62 75
bermbeveiliging@
bwd.rws.minvenw.nl
bezoekadres: PWA-laan 717
postadres:
Postbus 134,
7300 AC Apeldoorn
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Wilt u een Bermwijzer ontvangen of wilt
u uw abonnement beëindigen?
Neem dan contact op met het Steunpunt
Veilige Inrichting van Bermen.
Rijkswaterstaat AVV / Huib Kwint en
Rijkswaterstaat Bouwdienst / Wilco
Gorter – eindredactie
buro voor tekst en publiciteit Apeldoorn/
Anja Cohen – tekst(redactie)
DTP-Studio Joke Wensing – opmaak
Thieme Deventer – drukwerk
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