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Lijnconstructies 
Doelstelling 

 Informeren over de technische mogelijkheden; 

 Bewustwording van de ontwerp- en uitvoeringsaspecten; 

 Voorbeelden uit de praktijk meegeven. 

Lijnconstructies 
De keuze voor beton 

Diverse (maatwerk) toepassingen mogelijk: rijbanen, 
opstelplaatsen, lijnconstructies en printbeton 

Duurzaam: lange levensduur en vrijwel onderhoudsvrij 

Comfortabel: oppervlak is vlak, vormvast en duurzaam 
stroef 

Veilig: goede zichtbaarheid i.v.m. lichte kleur 

Lagere maatschappelijke kosten:  
 vrijwel altijd beschikbaar vanwege weinige onderhoud 
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Lijnconstructies 
De keuze voor beton 

Financiële afweging:  
• Aanlegkosten sterk afhankelijk van constructie
• Kosten verkeersmaatregelen
• Verkeersoverlast = maatschappelijke kosten
• Ontwerplevensduur constructie: >30 jaar

Een betonverharding is financieel interessant 
wanneer men deze over een langere periode 
beschouwt (>15 jaar) 

Voor een onderbouwd vergelijk is het 
AFWEGINGSMODEL van de CROW te gebruiken 
of DUBOCALC van Rijkswaterstaat 

Lijnconstructies 
Sleutel tot succes 

Sleutel tot succes:  
een goede combinatie tussen dimensionering en realisatie! 

Opstellen van een ontwerp (voegenplan); 
Uitvoering door een gerenommeerde aannemer! 

‘Een goed gebouwde maar slecht ontworpen verharding 
heeft dezelfde eigenschappen als een slecht 
gebouwde maar goed ontworpen verharding.’ 

Lijnconstructies 
Verwerking  
Uitzetten richting en hoogte 

Lijnconstructies 
Verwerking  

Aanvoer met mixers rechtstreek in machine 
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Lijnconstructies 
Verwerking  

Machinaal SP15i 

Lijnconstructies 
Lijnvormige constructies 

Goten 
Bermbeton 
Opsluitbanden 
• Rotondeband
• RWS band
• RWS band met kanttegel
• Overrijdbare scheidingsband

Lijnconstructies 
Lijnvormige constructies 

Lijnconstructies 
Lijnvormige constructies 
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Lijnconstructies Lijnconstructies 
Lijnvormige constructies 

Lijnconstructies Lijnconstructies 
Lijnvormige constructies 
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Lijnconstructies Lijnconstructies 
Lijnvormige constructies 

Lijnvormige constructies in situ toepassen omdat het: 

Een kortere uitvoeringstijd heeft; 

Vele mogelijkheden/oplossingen biedt; 

Eindproduct duurzaam en hoger van kwaliteit is; 

Verwerken arbo vriendelijk is; 

Resultaat onderhoudsarm is; 

Concurrerend is! 

Lijnconstructies 
Lijnvormig + Printbeton 

Lijnconstructies 
Aandachtspunten 



Betonwegendag	  2015	   	  

6	  

Lijnconstructies 

Voertuigkeringen en veiligheid 
Minister Schultz: geen zwaardere vangrail nodig voor 
vrachtwagens  

Cobouw; 19 maart 2013 | 64 keer gelezen  

Hoewel er af en toe een vrachtauto door de vangrails rijdt, is het niet nodig over te gaan op 
zwaardere vangrails. Dit zegt minister Schultz in antwoord op Kamervragen. 

De vangrails in Nederland voldoen aan de eisen die volgens Europese normen aan dit soort 
afschermingvoorzieningen kan worden gesteld, aldus de minister. Voor autosnelwegen in 
Nederland is uit oogpunt van acceptabele risico’s en kosteneffectiviteit voor het hoog kerend 
vermogen H2 uit deze normen gekozen. Het hoog kerend vermogen is getest met aanrijdingen 
door een personenauto en een autobus van 13 ton. Ook zwaardere voertuigen kunnen door 
vangrails met een prestatieklasse H2 nog worden gekeerd. Dat er soms een vrachtauto 
doorheen gaat, wordt niet zozeer bepaald door de voertuigsoort die is betrokken maar vooral 
door de soms zeer ongunstige omstandigheden waaronder de vangrail door het voertuig is 
geraakt, stelt Schultz. 
De keuze voor de prestatieklasse H2 van de vangrail is mede gebaseerd op de betrokkenheid 
van de verschillende voertuigsoorten bij ongevallen met vangrails. Uit ongevallenanalyses, 
die voor de Nederlandse omstandigheden zijn uitgevoerd, is gebleken dat zware vrachtauto’s 
relatief weinig bij bermongevallen zijn betrokken. De minister verwacht dat de toename van 
het aandeel LZV’s tot een zeer geringe verschuiving in de betrokkenheid van zware 
voertuigen bij bermongevallen zal leiden. ‘Bovendien zijn er extra veiligheidseisen gesteld 
aan de LZV’s en aan de LZV-chauffeur’ 

!

Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: eisen en regelgeving 

  Bron: 

Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: eisen en regelgeving 

  Bron: 

Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: eisen en regelgeving 
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Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: eisen en regelgeving 

  Bron: 

Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: eisen en regelgeving 
En dit willen we eigenlijk ook niet! 

  Bron: 

Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: eisen en regelgeving 

Obstakels 

Lichtmast 

Pijler viaduct 

Verkeersportaal 
  Bron: 

Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: eisen en regelgeving 
Voertuigkering zinvol? 
Een voertuigkering voorkomt geen ongevallen, maar beperkt de gevolgen 
ervan.  

Afscherming van een gevarenzone met een voertuigkering is alleen zinvol 
als het inrijden van de gevarenzone meer risico oplevert dan het 
aanrijden van die 
voertuigkering. 
Een aanrijding tegen een voertuigkering loopt meestal redelijk gunstig af. 
Het is dus belangrijk en zinvol een gevarenzone afdoende af te 
schermen.  

Opmerking: toch is het altijd veel beter ongevallen te voorkomen met een 
ruime obstakelvrije zone. Dat heeft sterk de voorkeur.  
Bron: RWS Componentenspecificatie Voertuigkeringen, 10-10-2014 
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Lijnconstructies 
Voordelen van betonnen voertuigkeringen (1) 
Veiligheid: 

• Vergroting veiligheid;
• Botsend voertuig doorbreekt niet of nauwelijks de
constructie;

• Na aanrijding nauwelijks reparaties;
• Veilig voor motorrijders

Economie 
• Hoge levensduur (>50 jr);
• Geen verankeringen;
• Hoge dagproducties aanleg (400 > 800 m/dg);
• Goede prijs-kwaliteitverhouding andere systemen;
• Minimaal ruimtebeslag vs. veiligheid.

Lijnconstructies 
Voordelen van betonnen voertuigkeringen (2) 

Duurzaamheid 
• Geen verontreinigingen in bodem;
• 80% CO2 minder in materiaal dan andere systemen;
• Volledig recyclebaar;
• Vrijwel onderhoudsvrij.

Lijnconstructies 
Betonnen voertuigkeringen in Nederland 

 Van origine, jaren ‘50, New Jersey profiel uit de USA 

 In Europa gestandaardiseerd in twee uitvoeringen: 
• dubbelzijdige variant;
• enkelzijdige variant.

 Doorontwikkeld naar Step barriers ook in dubbele- en enkele 
  variant. 

• minder breed maar hoger;
• nauwelijks kans op ‘roll-overs’ 

Lijnconstructies 
Eisen aan bermbeveiligingsconstructies (1) 

 Mechanische sterkte en stabiliteit: 
• Niet bezwijken;
• Niet meer vervormen/verplaatsen dan toegestaan.

 Gebruiksveiligheid: 
• Botsend voertuig niet door, over en onder de constructie
gaan (nb motorrijders);

• Letselschade inzittenden en constructie/voertuigen
beperken;

• Na de aanrijding dient constructie werking te behouden.
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Lijnconstructies 
Eisen aan bermbeveiligingsconstructies (2) 

 Economische rentabiliteit: 
• Aanleg mag niet veel investering vergen;
• Weinig onderhoud en evt. herstelkosten;
• Weinig plaats innemen binnen dwarsprofiel van de weg.

 Duurzaamheid: 
• Materiaal recyclebaar;
• Effect op ruimte, ecologie, gezondheid en veiligheid.

Lijnconstructies 

Europese regelgeving: NEN 1317 

 Genormaliseerde botsproeven NEN 1317-1: 
• Ontwerpvoertuigen;
• Botsproefcondities.

 Prestatieklassen NEN 1317-2: 

Lijnconstructies 

Europese regelgeving: NEN 1317 (2) 

Letselkans: 

 Accelaration Severity Index (ASI): 
• Schokindex.

 Theoretical Head Impact Velocity: 
• Relatie tussen snelheid, impact en hoofd.

 In 2008 Ove Arup & partners zetten met het Head Injury 
 Criteria (HIC) nog eens af tegen ASI en THIV. 

Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: eisen en regelgeving 
EN 1317-2 
-  Uitbuigingsruimte = 0 
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Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: RWS Componenten Specificatie (1) 
 Geleidebarrier (beton) 

 Sinds 1 januari 2011 mag het Step-profiel*  
  niet meer verplicht worden voorgeschreven in 

    de Rijkswaterstaat-contracten. 

 Ook andere geleide barrier-profielen   
  bijvoorbeeld New Jersey) zijn dus mogelijk, mits 
  ze full-scale zijn getest (na 2000) conform de  
  Europese norm EN 1317-2. 

NJ-profiel op A67, aangelegd in 
1992 

Onderhoud= nihil! 

Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: RWS Componenten Specificatie (2) 
Geleidebarrier (beton) 

 Het betonoppervlak van betonnen barriers 
  dient vlak en glad te zijn afgewerkt. (geen  
  directe verwijzing naar CUR-100!).  

 De geleide barrier dient geen belemmering te 
  vormen voor de hemelwaterafvoer van de  

    weg. NJ-profiel op A67, aangelegd in 
1992 

Onderhoud= nihil! 

Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: RWS Componenten Specificatie 
Opmerkingen tot slot (1) 

CE-markering 
  CE markering voor producten die over landsgrenzen 
  transportabel zijn (bv prefab beton barries en stalen  
  geleiderails); 
  Over CE-markering voor in situ barriers bestaat nog geen 
 duidelijkheid op Europees niveau: 
• 2013 wordt de in situ barrier niet als product beschouwd (EC);
• 2014 wordt daar (EC) op teruggekomen en verklaard dat in situ

barriers als constructieve producten gezien worden (!).
• Waar Duitsland en Frankrijk het standpunt van de EC niet delen,

hangt RWS dit wel aan.

Lijnconstructies 
Voertuigkeringen: RWS Componenten Specificatie 
Opmerkingen tot slot (2) 

CE-markering 
Er zijn inmiddels wel in situ barriers met CE-markering (via Certified 
bodies) voor ASI A en ASI B voor H2 en H4b systemen; 

Meeste prefab betonnen barrier systemen zijn voorzien van een 
CE-markering en toepasbaar voor H2 en H4b met ASI A of ASI B. 
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Lijnconstructies 
Voertuigkeringen 

Lijnconstructies 
Daarom beton.. 

Duurzaam in de zin van het milieu; 

Duurzaam in de zin van levensduur; 

Toekomstvast en aantrekkelijk voor (kleine) locaties 
 met wringend verkeer; 
Lijnconstructies worden niet kapot gereden en  
 borgen dus de opsluiting van asfalt/bestrating; 

Na realisatie minimaal onderhoud gedurende een 
lange levensduur, wat de ‘grotere’ investering aan de 
voorkant rechtvaardigt. 

Lijnconstructies 

Bedankt voor uw aandacht 

Voor nadere informatie. 

www.bkbinfra.nl 
www.kws.nl 

Peter Morel 
pmorel@kws.nl 


