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Vergeleken met autobestuurders, lopen 
motorrijders meer risico te botsen tegen 
een vangrail wanneer ze een bocht 
aansnijden. De bochtentechniek vereist een 
combinatie van afremmen en accelereren. 
Daarbij kunnen motorrijders hun evenwicht 
verliezen en uit de bocht vliegen. Komen ze 
ten val, dan schuiven ze vaak in de richting 
van de vangrail en kunnen ze met hun 
lichaam tegen de paaltjes knallen.

Vervorming cruciaal voor de veiligheid 
van motorrijders

Om het risico op letsel te minimaliseren, 
moet een vangrail een motorrijder die van 
de weg raakt tegenhouden en/of de 
vangrail moet bij impact vervormen of 
meegeven om de energie te absorberen. 
Zogenaamde Continuous Motorcyclist 
Protection Systems (CMPS) zijn de meest 
effi ciënte manier om een uitschuivende 
motorrijder tot stilstand te brengen. 
Dergelijke doorlopende vangplanken onder 
de vangrails sluiten de ruimte tussen de 

Motorrijders veilig houden
Nieuwe richtlijnen en hogesterktestaalsoorten 
verminderen het risico op verwondingen bij 
motorrijders, maar er is nog werk aan de winkel.
In november 2012 gaf de Federation of European Motorcyclists’ Associations 
(FEMA), de overkoepelende organisatie van Europese motorrijdersorganisaties, 
een nieuwe brochure uit. Daarin riep FEMA op tot de invoering van een norm voor 
motorrijdervriendelijke vangrails langs de weg. Doelstelling? Het risico op 
verwondingen bij motorrijders en passagiers verminderen door bestaande 
beveiligingsconstructies die onveilig zijn voor motorrijders, te vervangen door 
nieuwe soorten vangrails die vervormen of meegeven bij impact. Op basis van zijn 
jarenlange ervaring met vangrails heeft ArcelorMittal actief geholpen met de 
FEMA-richtlijnen. Ook heeft het de prestaties aangetoond van de 
hogesterktestaalsoorten die fabrikanten zullen gebruiken in nieuwe 
vangrailconstructies.

onderkant van de vangrail en de grond en 
schermen de paaltjes af. Toch speelt ook de 
materiaalkeuze een cruciale rol.

Sommige materialen geven niet mee. Het 
FEMA-rapport wijst met de vinger naar 
betonnen vangrails, ‘... die niet goed de 
botsenergie van de motorrijder absorberen, 
en dan vooral in situaties zoals bochten met 
een grote inrijhoek’. 

In 2007 voerde de Asociación Mutua 
Motera, een Spaans FEMA-lid, een groot-
schalige crashtest uit met een betonnen 
vangrail van het type New Jersey. Die 
wordt algemeen beschouwd motorrijder-
vriendelijk te zijn. Toch bleek uit de resulta-
ten dat het risico op hoofdletsel met 
dergelijke vangrails 1,5 keer hoger was dan 
de limiet die vastgelegd is in TS 1317-8 (zie 
kader).

Duurzame stalen vangrails

Vergelijken we met goed ontworpen 
vangrails van hogesterktestaal (HSS), dan 
zien we dat die fl exibel genoeg zijn om het 
momentum van de motorrijder en de 
motorfi ets te absorberen. Tegelijkertijd zijn 
ze robuust genoeg om een opvang- en 
geleidende functie te hebben: de 
motorrijder wordt niet teruggekaatst. 
Stalen vangrails zijn ook geschikt voor 

Afbeelding 1: Voorbeeld van een tweedelige stalen vangrail met een traditionele 
vangrail bovenaan en een vangplank onderaan om motorrijders te beschermen 
(foto’s gebruikt met toestemming van Volkmann & Rossbach en PassCo)
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Momenteel is er geen Europese norm 
voor motorrijdervriendelijke vangrails. In 
plaats daarvan worden er verschillende 
testprotocollen gehanteerd. En veel 
landen hebben eigen strategieën.

Om een regionale blauwdruk te verkrijgen, 
heeft de Europese Commissie voor 
Normalisatie (CEN) de TS 1317-8-test-
norm ontwikkeld. Die bevat bepalingen 
om vangrails te testen bij botsingen 
waarbij een motorrijder over de weg glijdt. 
TS 1317-8 is ontworpen om gecombi-
neerd te worden met de bestaande EN 
1317-norm voor vangrails. De TS-norm, 
die in sommige landen al van kracht is, is 
de eerste stap naar Europese harmonisa-
tie van vangrailnormen.

Het Europees Parlement blijft zich 
inzetten voor de invoering van één norm 
in de hele EU. Het heeft de lidstaten 
opgeroepen om gevaarlijke delen van 
wegen te voorzien van motorrijdervrien-

Afbeelding 3: Prestaties van verschillende soorten MPS-oplossingen, waarbij 
ongeveer 25 producten getest werden (bron: FEMA)

Afbeelding 2: Voorbeeld van een 
testprotocol uit TS 1317-8, waarbij een 
dummy tegen een Motorcycle 
Protection System (MPS) schuift, beter 
bekend als een vangplank
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Meer informatie?

• www.arcelormittal.com/industry/
safetybarriers

• www.fema-online.eu

Nood aan een norm voor heel Europa
delijke vangrails en zo deze kwetsbare 
weggebruikers te beschermen.

Om de veiligheid te verbeteren, hebben 
sommige motorrijdersorganisaties opge-
roepen om vangrails volledig te verwijderen. 
FEMA merkt op dat zo’n verwijdering het 
probleem niet zou oplossen. Er zouden nog 
steeds obstakels overblijven, zoals bomen 
of verlichtingspalen. Bovendien zou de 
veiligheid van andere weggebruikers in 
gevaar komen.

FEMA’s nieuw boekje, New Standards for 
Road Restraint Systems for Motorcyclists,
is een belangrijk instrument in deze cam-
pagne. Het biedt ‘nauwkeurige en allesom-
vattende informatie over de oplossingen die 
beschikbaar zijn voor wegbeheerders en 
exploitanten van infrastructuren die hun 
beveiligingsconstructies willen opwaarde-
ren’. Meer informatie, inclusief voorbeelden 
van geschikte vangrails, is beschikbaar op
www.mc-roadsidebarriers.eu.

grotere weggebruikers zoals auto’s en 
vrachtwagens. En na een ongeval is de 
schade aan stalen vangrails beperkt. Direct 
is zichtbaar welke zones beschadigd zijn.
Zo nodig kunnen die snel vervangen 
worden. Dat is meestal niet mogelijk met 
vangrails van andere materialen: schade is 
mogelijk niet op het eerste gezicht 
opspoorbaar en herstellingen kunnen duur 
en tijdrovend zijn.

Een van de eenvoudigste en meest 
effi ciënte motorrijdervriendelijke 
ontwerpen is volgens FEMA een tweedelige 
stalen vangrail (zie Afbeelding 1). Deze 
constructie heeft een normale vangrail 
bovenaan en een lange doorlopende 
vangplank onderaan. 

De vangplank voorkomt dat de motorrijder 
onder de vangrail schuift en tegen 
obstakels botst, zoals bomen of 
verlichtingspalen. Doordat de vangplank 
lang en vlak is, brengt die de motorrijder tot 
stilstand. De paaltjes van de vangrail zijn 
bovendien afgeschermd. 

Kenmerkend voor vangrails uit HSS-
staalsoorten is dat ze meestal een 
eenvoudig vlak profi el hebben. Dat helpt 
het risico op verwondingen te verminderen. 
Profi elen van constructiestaal daarentegen 
vereisen verschillende plooibewerkingen 
om ze stijf te maken. Dat heeft als 
neveneffect dat de randen scherp zijn. Bij 
een ongeval kan een motorrijder in contact 
komen met die scherpe randen. 

Voordelige oplossingen

HSS-vangrails zijn voordeliger dan versies 
uit andere materialen. Dankzij hun vlak 
profi el zijn er minder stappen nodig bij de 

productie, wat de productiekosten tot een 
minimum beperkt. Bovendien worden 
HSS-vangrails gebruikt in diktes van minder 
dan 1,5 mm. Daardoor is er veel minder 
staal nodig in vergelijking met versies uit 
constructiestaalsoorten, die minstens
1,8 mm dik zijn. Daar komt nog bij dat de 
milieuprestaties van de HSS-staalsoorten 
superieur zijn: doordat ze lichter zijn, is er 
minder CO2-uitstoot tijdens de productie 
en het transport van de vangrails naar hun 
bestemming.

In combinatie met ArcelorMittal’s 
zelfherstellende Magnelis®-bekleding zijn 
HSS-vangrails een voordelige veilige 
oplossing die tot 20 jaar meegaat, zelfs in 
kustgebieden.

Hoewel er nog veel werk aan de winkel is 
voordat TS 1317-8 aangenomen wordt als 
Europese norm, maken veel 
vangrailfabrikanten nu al gebruik van 
ArcelorMittal’s expertise om HSS-
oplossingen te produceren die een optimale 
bescherming bieden voor motorrijders. 
Samen met FEMA zet ArcelorMittal zijn 
inspanningen verder om de veiligheid voor 
alle weggebruikers te verbeteren.
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