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Valeska Kleinekorte 



Verkeersveiligheid =  





Weginfrastructuur 

 

Om de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te 

verhogen 

 

- Staat dicht tegen de weg, om “gezien” te worden 
- Kan het een obstakel zijn in geval van een ongeluk? 

 

- Hoe veilige bermen ontwerpen? 

- Hoe om te gaan met obstakels dicht tegen de 

wegkant?  
- Waarom zorg dragen voor de obstakels dicht tegen de 

wegkant?  

Het creëren van een 

“vergevingsgezinde” wegberm door 

het gebruik van passief veilige 

weginfrastructuur (EN12767) 
- Toelichten van de norm 

- Wanneer passief veilige masten gebruiken? 

- Welk type van veilige mast toe te passen? 

- Het correcte product kiezen 

 

 



Weginfrastructuur 

 

Om de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te 

verhogen 

 

- Staat dicht tegen de weg, om “gezien” te worden 
- Kan het een obstakel zijn in geval van een ongeluk? 

 

- Hoe veilige bermen ontwerpen? 

- Hoe om te gaan met obstakels dicht tegen de 

wegkant?  
- Waarom zorg dragen voor de obstakels dicht tegen de 

wegkant?  

Het creëren van een 

“vergevingsgezinde” wegberm door 

het gebruik van passief veilige 

weginfrastructuur (EN12767) 
- Uitleggen van de norm 

- Wanneer passief veilige masten gebruiken? 

- Welk type van veilige mast toe te passen? 

- Het correcte product kiezen 

 

 



Ongelukken gebeuren, maar moeten de gevolgen zo erg zijn!?! 



Vision zero: “in every situation, a person might fail,  

the roadsystem should not” 



Weginfrastructuur 

 

Om de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te 

verhogen 

 

- Staat dicht tegen de weg, om “gezien” te worden 
- Kan het een obstakel zijn in geval van een ongeluk? 

 

- Hoe veilige bermen ontwerpen? 

- Hoe om te gaan met obstakels dicht tegen de 

wegkant?  
- Waarom zorg dragen voor de obstakels dicht tegen de 

wegkant?  

Het creëren van een 

“vergevingsgezinde” wegberm door 

het gebruik van passief veilige 

weginfrastructuur (EN12767) 
- Toelichten van de norm 

- Wanneer passief veilige masten gebruiken? 

- Welk type van veilige mast toe te passen? 

- Het correcte product kiezen 

 

 



Hoe een veilige wegberm ontwerpen? 

 



 

Veiligheidsstrook = redresseerstrook + stopstrook 

 
Redresseerstrook: een relatief smalle (semi) verharde strook naast de 

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

binnen de redresseerstrook nog de kans om zijn traject te corrigeren 

om zo zonder verdere gevolgen zijn weg verder te zetten.  

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 komen. Deze strook moet zoveel 

mogelijk obstakel vrij zijn. 



 

Veiligheidsstrook = redresseerstrook + stopstrook 
 

Voorbeeld, AWV Belgium 
http://www.vsv.be/sites/default/files/2._lichtvisie_en_vergevingsgezindheid_van_wegen_-_video.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsstrook:  

Grootte afhankelijk van: 

- snelheidslimiet 

- bochten 

- hellingen 

- aantal weggebruikers 

- type weggebruikers 
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Weginfrastructuur 

 

Om de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te 

verhogen 

 

- Staat dicht tegen de weg, om “gezien” te worden 
- Kan het een obstakel zijn in geval van een ongeluk? 

 

- Hoe veilige bermen ontwerpen? 

- Hoe om te gaan met obstakels dicht tegen de 

wegkant?  
- Waarom zorg dragen voor de obstakels dicht tegen de 

wegkant?  

Het creëren van een 

“vergevingsgezinde” wegberm door 

het gebruik van passief veilige 

weginfrastructuur (EN12767) 
- Toelichten van de norm 

- Wanneer passief veilige masten gebruiken? 

- Welk type van veilige mast toe te passen? 

- Het correcte product kiezen 

 

 



Hoe om te gaan met obstakels die dicht tegen de wegkant 

staan? 

  

1. VERPLAATSEN 

2. VERGEVINGSGEZIND  

3. ISOLEREN  

Bomen naar het bos 

 

Geen bomen, maar struiken 

Weginfrastructuur; lichtmasten, 

bebording,…. 

Isoleren van een brugpijler 

met geleiderail 





- Schade aan het voertuig, het vervormen 

van de passagiers kooi 

- Te snel en op een te korte afstand tot 

stilstand komen 

Waarom  zorg dragen voor de obstakels dicht 

tegen de wegkant?  

 

 

Wat gebeurt er bij een verkeersongeluk 

wanneer er een obstakel geraakt wordt?  



3 impact momenten bij een ongeluk: 

Vervorming van het voertuig door het absorberen van de 

impact 

Gordel en airbag om te vermijden dat je lichaam tegen 

het stuur botst 

Een langere afstand tot stilstand creëren op een 

gecontroleerde manier 

Het voertuig botst tegen het obstakel: 

De passagier raakt het interieur van het 

voertuig: 

Wanneer de organen tegen elkaar komen of tegen 

beenderen: 



Weginfrastructuur 

 

Om de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te 

verhogen 

 

- Staat dicht tegen de weg, om “gezien” te worden 
- Kan het een obstakel zijn in geval van een ongeluk? 

 

- Hoe veilige bermen ontwerpen? 

- Hoe om te gaan met obstakels dicht tegen de 

wegkant?  
- Waarom zorg dragen voor de obstakels dicht tegen de 

wegkant?  

Het creëren van een 

“vergevingsgezinde” wegberm door 

het gebruik van passief veilige 

weginfrastructuur (EN12767) 
- Toelichten van de norm 

- Wanneer passief veilige masten gebruiken? 

- Welk type van veilige mast toe te passen? 

- Het correcte product kiezen 

 

 



Conventionele mast              Botsvriendelijke 
mast              

EN 40 
- verplichte norm voor lichtmasten 
- omvat technische aspecten ivm 

sterkte en windbelasting 

EN 40 
- verplichte norm voor lichtmasten 
- omvat technische aspecten ivm sterkte en 

windbelasting 
 

EN 12767   
- norm passieve veiligheid van 

draagconstructies voor weguitrusting 
- geeft aan in welke mate een mast energie 

absorberend werkt bij impact 
 



 

EN 12767 = norm voor passieve veiligheid van constructies 

voor weguitrusting eisen en beproevingsmethoden 



EN 12767 = norm voor passieve veiligheid van constructies 

voor weguitrusting eisen en beproevingsmethoden 

De mast breekt af of komt los uit de grond. 

De snelheid van het voertuig wordt niet of 

nauwelijks afgeremd, er wordt geen energie 

geabsorbeerd. De kans op een secundaire 

ongeluk is aanwezig.  

 

 

 

 

 

De mast vervormd een beetje en breekt dan 

af of komt los uit de grond, er wordt enige 

energie geabsorbeerd, dus de snelheid 

wordt enigszins afgeremd. 

 

 

 

 

 

De snelheid van het voertuig wordt 

afgeremd; de energie van de impact wordt 

geabsorbeerd.  



EN 12767 = norm voor passieve veiligheid van constructies 

voor weguitrusting eisen en beproevingsmethoden 



EN 12767 = norm voor passieve veiligheid van constructies 

voor weguitrusting eisen en beproevingsmethoden 



Weginfrastructuur 

 

Om de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te 

verhogen 

 

- Staat dicht tegen de weg, om “gezien” te worden 
- Kan het een obstakel zijn in geval van een ongeluk? 

 

- Hoe veilige bermen ontwerpen? 

- Hoe om te gaan met obstakels dicht tegen de 

wegkant?  
- Waarom zorg dragen voor de obstakels dicht tegen de 

wegkant?  

Het creëren van een 

“vergevingsgezinde” wegberm door 

het gebruik van passief veilige 

weginfrastructuur (EN12767) 
- Toelichten van de norm 

- Wanneer passief veilige masten gebruiken? 

- Welk type van veilige mast toe te passen? 

- Het correcte product kiezen 

 

 



Wanneer passief veilige masten 

gebruiken? 
Richtlijnen van verschillende landen 

 

Finland: wegen waar de snelheidslimiet ≥ 

60km/u en 1000 voertuigen/dag 

 

België: wegen waar de snelheidslimiet ≥ 50 

km/u, mast in de veiligheidszone en er geen 

geleiderail aanwezig is 

 

Nederland (RWS): in de veiligheidszone (40m bij 

50m), wanneer er geen geleiderail is.  

 

Welke type veilige mast toe te passen? 
 
100HE3: waar andere weggebruikers aanwezig 

zijn, waar er zich andere obstakels in de berm 

bevinden er geen effen berm is en er kans is op 

een secundaire ongeluk 

 

100NE3: waar er geen andere weggebruikers 

zijn, geen obstakels in de berm, een effen 

stabiele berm is en de kans op een secundaire 

ongeval uitgesloten is 



 

Voorbeeld 

 
Slovenië 

 

Gevaarlijke obstakels zijn: 

 

• Een bomen rij langs de weg kant die 

een diameter hebben die groter is dan 

15 cm 

• Een mast of lichtmast of andere 

installatie met uitzondering wanneer de 

lichtmasten door een crash test 

centrum zijn goedgekeurd voor de 

Sloveense SIT EN40 en SIST 

EN12767…. 

 

 

 

 
Source: Republika Slovenija, Tehnicna Specifikacija za javne ceste,  

TSC 02,210:2010 Varnostne ograje pogoji in nacin postavitve 

 
Ljubljana ring road in 2012 



Het goede product kiezen:  
   

   

 

Risico op een 

secundaire 

ongeluk 

Als er andere 

obstakels zijn, 

dan is het beste 

om het botsende 

voertuig af te 

remmen 

Grootte van de 

veiligheidszone 

Als het product een 

specifieke of gevoelige 

zone heeft, waar het 

voertuig de mast moet 

raken, dan is een 

correcte plaatsing heel 

belangrijk zodat de mast 

zeker op de juiste plaats 

aangereden wordt 

Risico van de 

plaatsing 

De plaatsing 

instructies van de 

fabrikant, moeten 

gevolgd worden, om 

de correcte werking te 

waarborgen 

Veilig aan alle 

kanten  

Wanneer de mast 

aan verschillende 

kanten kan 

aangereden 

worden: moet het 

product ook veilige 

zijn in alle 

richtingen 



 

Uitdaging: 

1 De ontwerpers van de weg overtuigen om obstakels 

te verwijderen uit de veiligheidszone 

 

2 Als het niet mogelijk is om deze te verwijderen, dat        

ze dan vergevingsgezind gemaakt worden 

 

Vergevingsgezinde wegbermen creëren door de 

hoogste veiligheidsclassificatie voor weginfrastructuur te 

vragen:  
Voorschrijven van producten die CE gemarkeerd zijn volgens 

de EN12767; 100HE3 en 100NE3 
 

 

 


