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ASI-waarde betonnen
barriers verhoogd naar 1,8
Bijna vijftien jaar staat Rijkswaterstaat barriers toe met een maximale
ASI-waarde van 1,4. Sinds 2001 geldt als extra eis het toepassen van een
STEP-proﬁel. Geen enkele betonnen barrier met het STEP-proﬁel komt nu nog
door deze test. Dat komt omdat de voertuigen, waarmee men de tests uitvoert, in de loop de jaren zijn veranderd en een stuggere carrosserie hebben.
De eisen voor betonnen barriers zijn ontleend
aan de NEN-EN 1317-1 en -2. Deze norm
beschrijft de testcondities en beproevingsmethoden van geleideconstructies. Voor
het kerend vermogen, de letselkans en de
werkende breedte van deze constructies

Installatie van een betonnen barrier

onderscheidt de norm verschillende klassen.
Een drietal waarden geven de letselkans weer
voor de inzittenden van het voertuig bij een
botsing tegen de geleideconstructie. De ASI
(Acceleration Severity Index) is één van deze
waarden.
Meetresultaten
De ASI is het resultaat van de in het zwaartepunt van het voertuig in drie richtingen
gemeten vertragingen; met de rijrichting
mee, haaks daarop en omhoog. De NEN-EN
1317-1 laat ruimte voor het plaatsen van
de vertragingsmeters in de buurt van het
zwaartepunt. In het verleden kwamen de
meters meestal op de vloer van het testvoertuig. Doordat de positie van de meters
van invloed is op de ASI-waarde kon een
relatief grote spreiding in de meetresultaten
ontstaan. In 1998 besloten de testinstituten
de meters op een console te monteren, die
het zwaartepunt zo dicht mogelijk benadert.
Uit vergelijkend onderzoek bleek dat de
ASI-waarde hierdoor met zo’n acht à tien
procent kan toenemen. De norm schrijft ook
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het gewicht en tot op zekere hoogte de
kwaliteit van het testvoertuig voor. Met de
tijd is de kwaliteit van deze voertuigen
ingrijpend veranderd. Zo is de carrosserie
van het voertuig nu veel stugger. Dat is ook
van invloed op de testresultaten en de ASIwaarde.
Verschil in ASI-waarde
Als gevolg van de striktere montage van de
meters en de nieuwere generatie testvoertuigen kan bij de huidige testen een verschil
in de ASI-waarde van 0,3 à 0,4 ontstaan.
Over de gevolgen voor de NEN-EN 1317 is
de Europese normcommissie (CEN) nog in
overleg. Naar verwachting duurt het nog
geruime tijd voordat de norm hierop is aangepast. Nederland pleit voor het verhogen
van de huidige ASI-waarden, omdat de
gewijzigde testmethode tot hogere ASIwaarden leidt en het letselrisico niet toeneemt.
Maximale grenswaarde
In de jaren negentig voldeed de ASI-waarde
van de STEP-barrier aan de klasse B (1,0 <
ASI ≤ 1,4) van de NEN-EN 1317-2. Door
veranderingen in de testmethode heeft Rijkswaterstaat de maximale grenswaarde van de
ASI van de klasse B verhoogd van 1,4 naar
1,8. Het testresultaat moet blijken uit een test
die na 1 januari 2000 heeft plaatsgevonden.
De verhoging heeft een tijdelijk karakter,
omdat onduidelijk is op welke wijze de CEN
de norm zal aanpassen. Als gevolg van de
marktwerking verwacht Rijkswaterstaat dat er
een gunstige prijsontwikkeling bij de levering
van betonnen STEP-barriers zal ontstaan.
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Obstakelbeveiligers
langs rijkswegen
Langs de Nederlandse wegen zien we veelal twee obstakelbeveiligers:
de RimOb en de CrashGuard. In de praktijk zien we vaak dat de RimOb
bij levering wordt vervangen door de CrashGuard. Dit is meestal niet op
verzoek van de wegbeheerder. De RimOb is een betrouwbaar product,
gunstig geprijsd en volledig geaccepteerd. Vervanging door een ander
product is daarom niet noodzakelijk.
De RimOb (RimpelbuisObstakelbeveiliger) is
op essentiële onderdelen van de Europese
norm (EN 1317-3) positief getest. Volledig
testen volgens deze norm is nog niet verplicht.
Rijkswaterstaat heeft er van afgezien de

RimOb volledig te testen op grond van de
ontwikkelingen, de gunstige testresultaten en
de ervaringen met aanrijdingen in de praktijk.
Het product is bewezen betrouwbaar en
door alle leveranciers op aanvraag te leveren.

Een obstakelbeveiliger als afscherming bij
een geluidsscherm

Zelfherstellende geleiderail
op Intertrafﬁc 2008
Tijdens de Intertrafﬁc Amsterdam 2008 is de
‘Intertrafﬁc Innovation Award’ uitgereikt. Eén
van de drie genomineerden in de categorie
Infrastructure & Safety was 3S, een ﬁrma uit
Zuid-Korea met een Shock Absorbing Safety
Barrier. Sinds 2002 moeten geleiderails en
barriers in Zuid-Korea ‘ﬂexibel’ genoeg zijn
voor aanrijdingen met personenauto’s, maar
ook voldoende sterk om zwaardere voertui-

Voor de botsing

2

RWS_Bermwijzer.indd 3

gen (trucks) te keren. Zo kwam 3S op het
idee van een ‘zelfherstellende’ geleiderail.
Deze is zowel op kunstwerken, asfalt als in
de aarde te monteren of te plaatsen.
De palen zijn hol en bevatten een springveer die de geleiderail na een aanrijding
doet terugveren. In de afbeelding is de
werking ervan te zien. Er zijn uitvoeringen
met twee of drie geleiderailplanken boven

Tijdens de botsing

elkaar. De keuze is afhankelijk van het
gewenste voertuigkerende niveau op een
bepaalde locatie. Het Zuid-Koreaanse testcentrum KOTSA heeft succesvolle full-scale
botsproeven uitgevoerd met een 14 tons
truck (65 km/h en 15 graden inrijhoek) en
met een personenauto van 1300 kg (80 km/h
en 20 graden inrijhoek). Voor meer informatie
zie www.3s.co.kr.

Na de botsing
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Basisprincipe is hetzelfde
Er is een andere obstakelbeveiliger op
de markt, de CrashGuard, die volledig
conform de Europese norm is getest.
Huib Kwint, bermbeveiligingsdeskundige
bij het Steunpunt en werkzaam bij
Rijkswaterstaat DVS: “De CrashGuard
is een afgeleide van de RimOb; het
basisprincipe en de werking zijn hetzelfde. De rimpelbuis zorgt voor een
vertraging en brengt een voertuig bij
aanrijding geleidelijk tot stilstand. Als
de obstakelbeveiliger aan vervanging toe
is, monteren ze een compleet nieuw
exemplaar op de plek van de oude. De
aangereden obstakelbeveiliger nemen ze
mee en demonteren ze voor hergebruik.
Zo hoef je de werkzaamheden niet in
de berm te verrichten, zijn de risico’s
minimaal en ondervindt het verkeer
nauwelijks hinder.”

Verzoek honoreren
De RimOb kent drie types: de V270, de V185
en de parallelle P110. In bijna alle situaties
heeft de V270 de voorkeur, omdat deze een
aanrijding beter doorstaat. De V185 is smaller
en plaats je alleen wanneer er onvoldoende
ruimte is. Kwint: “In de praktijk zien we dat
degene die levert het type bepaalt en dat is
vaak een V185 of een parallelle. De richtlijnen
schrijven dat niet voor. Als het mogelijk is om
een V270 te plaatsen, moet men ook dat type
leveren. Hetzelfde geldt voor het ‘merk’
obstakelbeveiliger. Zolang de CE-markering
niet verplicht is gesteld, is in Nederland de
RimOb een volwaardig alternatief naast de
CrashGuard. De keuze van een wegbeheerder
om levering van een RimOb of CrashGuard is
slechts op basis van de prijs mogelijk. Als
alleen nog maar volledig geteste producten
langs de weg worden geëist, zou de markt er
in Nederland anders uit kunnen gaan zien.”

Bouwbesluit en leuningen
Het Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen krijgt regelmatig vragen
over de eisen aan leuningen op viaducten en bruggen. Het Bouwbesluit
eist een voorziening dat voldoende voorkomt dat een persoon van een
kunstwerk kan vallen. Daarom zijn de meesten voorzien van een leuning.
Maar vallen kunstwerken wel onder het Bouwbesluit? Zo ja, in welke
gebruiksfunctie horen ze dan thuis?
In het Bouwbesluit staat een eis om te
voorkomen dat kinderen gemakkelijk over
leuningen klauteren. Deze eis is van invloed
op het ontwerp van de leuning. Artikel 2.18
schrijft voor dat een afscheiding geen

opstapmogelijkheden heeft tussen 0,20 en
0,70 meter boven de vloer. Deze eis is van
toepassing voor alle gebruiksfuncties met
uitzondering van ‘woonfunctie van een
woonwagen’ en ‘bouwwerk geen gebouw

zijnde’. Het ministerie van VROM beschouwt
viaducten en bruggen altijd als bouwwerken
en niet als gebouwen. Dit geldt zowel binnen
als buiten de bebouwde kom, als voor
viaducten voor motorvoertuigen, ﬁetsers en
voetgangers. Voor kunstwerken is de eis dus
niet van toepassing.
In overleg
Echter Rijkswaterstaat heeft besloten om
artikel 2.18 wél toe te passen langs ﬁets- en
voetpaden. De kunstwerken zijn als volgt
ingedeeld: leuningen langs ﬁets- en voet-

In de praktijk
Onlangs constateerde een ingenieursbureau dat de leuningen in een bepaald
wegendistrict mogelijk niet zouden
voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Er was sprake van horizontale
leuningregels (3-regelig), die als een
‘trapfunctie’ zouden kunnen fungeren.
Het betrof leuningen langs inspectiepaden op viaducten die geschikt zijn voor
snelverkeer (hoofdwegennet), zonder
ﬁets- of voetpad erlangs. Het Steunpunt

antwoordde dat een viaduct dat niet
toegankelijk is voor het publiek, in het
Bouwbesluit wordt beschouwd als een
‘bouwwerk geen gebouw zijnde’.
De leuning (zie foto) voldoet aan het
Bouwbesluit zo lang de leuning minimaal 0,90 meter hoog is (bestaand
kunstwerk) en geen openingen heeft
die groter zijn dan 0,50 meter.
Het ingenieursbureau moest haar
constateringen dus herzien.
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Geleiderail langs een inspectiepad, met
een kerende leuning op de rand van het
kunstwerk
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Afmetingen van openingen
In het Bouwbesluit en in de Richtlijnen
voor het Ontwerpen van Betonnen
Kunstwerken (ROBK versie 6) staan de
eisen voor de afmetingen van leuningen.
In de ROBK is de minimale hoogte langs
voet- en ﬁetspaden vastgesteld op 1,10
meter. Er is rekening gehouden met de
hoogte van ﬁetsers. De afmetingen van
openingen in de vloerafscheiding zijn
beperkt. Voor alle vloerafscheidingen geldt
horizontaal een opening van maximaal
0,05 meter tussen afscheiding en vloer.

De maximaal afmeting van 0,05 meter is
de horizontale afstand tussen de leuning
en het dek. Deze maat voorkomt dat de
leuning te ver van het dek geplaatst
wordt, waardoor iemand in de spleet
ertussen zou kunnen vallen. Bij inspectiepaden e.d. hebben openingen een breedte
van maximaal 0,50 meter. Fiets- en voetpaden hebben tot 0,70 meter boven de
vloer een maximale stijlopening van 0,10
meter en geen opstapmogelijkheden
tussen de 0,20 en 0,70 meter boven
de vloer.
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paden die voor het publiek toegankelijk zijn,
vallen onder ‘overige gebruiksfunctie’ en
leuningen langs inspectiepaden e.d. onder
‘bouwwerk geen gebouw zijnde’. In de
overige gevallen stellen we de gebruiksfunctie
in overleg met de opdrachtgever vast. Volgens
het Bouwbesluit moeten alle leuningen op
nieuwe kunstwerken tenminste 1 meter hoog
zijn bij een hoogteverschil kleiner of gelijk aan
13 meter. Bij een hoogteverschil groter dan
13 meter is dat 1,20 meter. Voor bestaande
kunstwerken moet de hoogte van de leuning
minstens 0,90 meter zijn.

Lezersvraag

Vraag:
Bij de recente vrijgave van een weggedeelte parallelrijbaan A2 rond Eindhoven,
die nog in ombouwfase is, zag ik bochten
die helaas niet motorveilig zijn ingericht.
Naar mijn idee moeten lichtmasten in de
binnenbochten staan en behoren geleiderails tot aan de bodem door te lopen,
zodat motoren er niet onderdoor kunnen.
Hoe zit het nu precies met de verkeerskundige afspraken op deze punten?
Theun Veldhuizen,
Rijkswaterstaat Noord-Brabant
Antwoord:
In het nog vigerende ROA-deel ‘Veilige
inrichting van bermen’ (CROW, 1999) staat
dat je lichtmasten bij voorkeur in de binnenboog moet plaatsen. De kans op aanrijding is
in de buitenboog namelijk ruim twee keer

zo hoog. Staan ze wel in de buitenboog,
dan moeten ze botsveilig zijn uitgevoerd en
behoeven ze geen afscherming.
Vanaf begin 2008 moeten we in alle klasse
1 bochten motorveilige geleiderails (MVG)
gaan plaatsen. Een MVG is een onderplank
die aan de geleiderail wordt bevestigd (zie
foto). Of een bocht in klasse 1 valt, kan
via een beslisboom bepaald worden.
De functionele eisen voor de MVG staan
in de ‘Basisspeciﬁcatie motorrijdersvoorziening’. De beslisboom en meer informatie
zijn te vinden op de VkA-intranetsite onder
het kopje Ontwerpen en Inrichten >
Bermbeveiliging: http://intranet.rws.nl/
rws/avv/home/vka. In een komende
Bermwijzer komt de motorveilige geleiderail (MVG) en de toepassing daarvan
uitgebreid aan bod.
Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen

Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt
voor u aan droge voeten, voldoende en schoon
water, vlot en veilig verkeer over weg en water
en betrouwbare en bruikbare informatie.
www.rijkswaterstaat.nl

Colofon
Bermwijzer is een gratis uitgave van het
Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen in
Utrecht. Deze nieuwsbrief verschijnt vier maal
per jaar.
Het Steunpunt is een samenwerkingsverband
tussen Rijkswaterstaat Bouwdienst (BD) en
Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
(DVS).
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.
Wilt u een Bermwijzer ontvangen of wilt u uw
abonnement beëindigen? Neem dan contact op
met het Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen.
redactie:
- Huib Kwint (RWS DVS)
- Wilco Gorter (RWS BD)
- Bureau Karin de Lange, Den Haag

Realisatie van een motorveilige geleiderail door een onderplank aan de geleiderail
te bevestigen
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Reacties op of vragen over artikelen kunt u
richten aan het Steunpunt Veilige Inrichting van
Bermen, t.a.v. Wilco Gorter.
Telefoon: 088 - 797 22 78
E-mail: bermwijzer@rws.nl
Bezoekadres: Gebouw Westraven,
Grifﬁoenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Postadres: Rijkswaterstaat Bouwdienst,
Postbus 20000, 3502 LA Utrecht
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