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Betonnen barriers in Combiplan Nijverdal

De verkeersveiligheid vergroten op een plaats waar 
weinig ruimte is én snel kunnen werken. Dat zijn 
twee redenen waarom in het Combiplan Nijverdal 
gekozen is voor betonnen stepbarriers.

De N35 (Grotestraat) en de spoorlijn lopen parallel 
aan elkaar dwars door Nijverdal in Overijssel. Beide 
verkeersaders zijn hemelsbreed zo’n 100 m van 
elkaar verwijderd en 
dat betekent voor Nijverdal de aanwezigheid van 
meerdere gelijkvloerse kruisingen van spoor- en 
autowegen. Om de leefbaarheid, bereikbaarheid en 
veiligheid in het dorp te verbeteren, hebben Rijkswa-
terstaat en ProRail de handen ineen geslagen in het 
Combiplan Nijverdal. Rijkswaterstaat verplaatst de 
N35 naar het noorden en ProRail legt pal naast deze 
weg het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en 
de spoorlijn komen in een tunnel te liggen in twee 
van elkaar gescheiden tunnelbuizen.

Enkel- en dubbelzijdige barriers
Onderdeel van dit project is het realiseren van in het werk gestorte barriers langs de rijstroken van de N35. 
Tegen de zij- en middenwanden van de tunnel heeft BKB Infra een enkelzijdige stepbarrier aangebracht met 
een totale lengte van circa 3.800 strekkende meter. In de middenberm van de toe- en afritten, van en naar de 
tunnel, is een dubbelzijdige stepbarrier aangebracht over een lengte van circa 450 meter. De werkzaamheden 
zijn machinaal uitgevoerd met een slipformpaver. Deze machine is voorzien van een maatvaste glijkist met 
een gesloten front.

Met halve (enkelzijdige) stepbarriers wordt een adequate voertuigkering gemaakt die weinig ruimte in beslag 
neemt en een lange levensduur kent. Bij eventuele aanrijdingen worden voertuigen door middel van het in 
de barrier aanwezige profiel geleid, zodat de gevolgen voor het voertuig en de inzittenden relatief beperkt 
blijven. De barrier absorbeert in hoge mate de botsenergie, waardoor de achtergelegen tunnelwand niet be-

schadigd raakt. Bij de dubbelzijdige stepbarrier in 
de middenberm zijn sparingen aangebracht waar 
nadien de lichtmasten in geplaatst zijn. In de tunnel 
zijn trekputten opgenomen voor kabels en leidingen. 
Ook zijn bij de vluchtdeuren aanpassing gemaakt in 
het werk om een veilige aansluiting tussen barrier en 
vluchtdeur te waarborgen.

Grondstoffen betonmortel
Omdat barriers door middel van een slipformpaver 
met een glijkist worden gestort, moet de beton-sa-
menstelling aangepast worden aan dit proces.  
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Het beton, geleverd door Rokramix in Hengelo, blijft immers maar één minuut in de kist. Er worden hulpstof-
fen toegepast die het ‘uitbuiken’ ofwel uitzakken van de aardvochtige betonspecie voorkomen. In Nijverdal is 
hiervoor grind vervangen door steenslag van het type graniet. Dit heeft een hogere haakweerstand en maakt 
daardoor de pas gestorte barrier meer vormvast. Daarnaast is de in de stepbarrier verwerkte betonmortel 
voorzien van Portland(vliegas)cement, waardoor de barrier beter bestand is tegen invloeden van vorst en 
dooizouten.
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