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Geest & opvattingen Eur normen 
voluit toepassen

• Openheid van de markt nastreven: 
– monopolies of quasi-monopolies vermijden

• Resultaten voor gebruikers belangrijker 
dan constructieve details;

• Vervormingen (o.a. onder invloed wind) is 
nieuw gegeven:
– Toepassen
– Belang ervan niet overroepen.



Geest & opvattingen Eur normen 
voluit toepassen: windbelasting

“basis” winddruk
x  vormcoëfficiënt 1,2

x  veiligheidsfactor 1,35
= rekenwaarde sterkte

x  factor 0,56         
(ref periode 50j → 1j)
= rekenw vervorming

x  extra factor 1,25



Geest & opvattingen Eur normen 
voluit toepassen: windbelasting

• Windbelasting = klasse WL…

– België buiten een beperkt gebied aan zee: 
• WL5 tot een hoogte van 3m (= alle courante borden);
• WL6 voor borden op portieken en aan galgpalen;

– Kustgebied en mogelijk beperkt gebied & (in en bij 
Antwerpse haven): vanaf WL6.



Geest & opvattingen Eur normen 
voluit toepassen: windbelasting

• 2 mogelijkheden bij praktische toepassing op 
courante hoogtes:
– Eén (wat zwaarder) soort borden voor heel

Vlaanderen (WL 6);

– Eén klasse voor heel België buiten de 
kustgebieden (WL5) en andere klasse voor 
beperkt gebied aan zee (WL6).



Geest & opvattingen Eur normen 
voluit toepassen: windbelasting

“basis” winddruk (N/m2)

rekenwaarde sterkte (N/m2)

rekenw vervorming (N/m2)

WL5       WL6Klasse

1000      1200

2025 2430

840 1008



Vertrekkend van datgene waarmee 
wij vertrouwd zijn : vervorming

• Vervormingsklasse nog te bepalen, zowel 
voor borden als voor steunen:
– Borden:

• Vertrekkend van de vervormbaarheid van de 
huidige borden volgens SB 250

• Deels eenvoudig wijzigbaar (verbeterbaar) door 
bevestigings/verstevigingsprofielen wat te 
verplaatsen;
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wij vertrouwd zijn : vervorming

• Vervormingsklasse nog te bepalen, zowel 
voor borden als voor steunen:
– Borden:

• Vertrekkend van de vervormbaarheid van de 
huidige borden volgens SB 250

• Deels eenvoudig wijzigbaar (verbeterbaar) door 
bevestigings/verstevigingsprofielen wat te 
verplaatsen (wellicht TDB3);

– Steunen:
• Vertrekkend van huidige stalen palen, maar ook 

oog hebben voor toekomstgerichte, 
botsvriendelijke steunen.



Beheer, exploitatie (en veiligheid) 
niet bemoeilijken: uitgangspunten

• Er staan momenteel duizenden verkeerstekens;
• Regelmatig dienen borden vervangen/bijgeplaatst;

– Alle borden bevestigbaar op ronde palen van 
huidige Ø (vierkant bij werfsignalisatie?);
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niet bemoeilijken: uitgangspunten

• Er staan momenteel duizenden verkeerstekens;
• Regelmatig dienen borden vervangen/bijgeplaatst;

– Alle borden bevestigbaar op ronde palen van 
huidige Ø (vierkant bij werfsignalisatie?);

– Bevestiging moet kunnen met beperkt aantal:
• Hulpstukken (voorraad!);
• Gereedschappen

– Moet, voor borden met ± zelfde breedte kunnen
met zelfde aantal palen & tussenafstanden.
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Beheer, exploitatie (en veiligheid) 
niet bemoeilijken: bevestiging

• Alle borden aan de achterzijde voorzien van 
standaard rails (zelfde als nu in SB250) 
over praktisch volledige breedte.
– voor de bevestiging;
– als versteviging.

• Alle smalle borden (≤ 1,3 m?) te bevestigen 
op één steun;

• Alle bredere borden te bevestigen op (hoge) 
steunen op voldoende tussenafstand 
(±1,1m om doorgang mogelijk te maken)   



Beheer, exploitatie (en veiligheid) 
niet bemoeilijken: bevestiging

• Beugels:
– Moeten beschikbaar zijn voor huidige diameters 

ronde buizen;
– Bevestigbaar met standaard bouten en moeren 

(vb M8, lengte 20 - 30 mm, inwendige 6-kant):
• Aantal wisselstukken beperken;
• Bevestigbaar met beperkt set gereedschap.

• Minimum afstand tussen bevestigingsrails 
(aantal vereiste beugels beperken)
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Vertrekkend van datgene waarmee 
wij vertrouwd zijn : duurzaamheid

• (enkel) Metaal als constructiemateriaal: 
aluminium of verzinkt staal;

• Borden volledig geschilderd 
(poedercoating?).

• Geen doorboring van draagvlak voor de 
bevestiging;



Vertrekkend van datgene waarmee 
wij vertrouwd zijn : omranding

• Steeds beschermrand vereist: dubbel 
omgeplooid:
– Aan één stuk met draagvlak bord voor kleine 

borden;
– Mag afzonderlijk profiel voor grotere borden 

(> 1m2)



Vertrekkend van datgene waarmee 
wij vertrouwd zijn : folies

• Type 1 en 2 beschreven in huidige norm;
• Type 3 ontbreekt (nog) in huidige norm:

– Voorlopig behelpen met CUAP?

Vergt wellicht (beperkte ) aanpassingen 
voorschriften SB 250 op gebied van 
retroreflectie.



Vertrekkend van datgene waarmee 
wij vertrouwd zijn : folies

• Aandacht voor verschillende 
mogelijkheden om kleur te realiseren:
– Gekleurde folies: type & fabrikant herkenbaar 

op folie zelf;
– Overlay: hoe verschillende overlays

onderscheiden?
– Zeefdruk/printen: aard van de verf en 

laagdikte achteraf nog te achterhalen?
Oog voor zekerheid over kenmerken zowel in 
nieuwe toestand als na aantal jaren!
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Beheer, exploitatie (en veiligheid) 
niet bemoeilijken: steunen

• Rekening houden met bots-risico:
– Rekening houden met komst van 

botsvriendelijke palen;
– Eventueel 2 dunnere palen naast elkaar (duo-

paal) dan één dikkere paal;
– Liever constructie met schuine schoor dan 

(te) massieve palen?



Vertrekkend van datgene waarmee 
wij vertrouwd zijn : steunen

• Behoud huidige ronde steunen met 
standaard diameters. 
Maakt omwisselbaarheid borden eenvoudig. 
Ofwel:
– Ronde palen van één van die diameters;
– Andere steun, maar met bovenaan een gedeelte 

ronde paal van één van die diameters. 



Beheer, exploitatie (en veiligheid) 
niet bemoeilijken: sokkels

• Nog uit te werken:
– Variatiemogelijkheid;
– Eenvoudig te maken;
– Gemakkelijk te controleren;
– Voldoende weerstand tegen windbelasting (voor 

verschillende grondsoorten);
– Paal niet draaien in sokkel;
– Paal niet te verwijderen uit sokkel (behalve voor 

bijzondere toepassingen, met standaard sleutel?)



Beheer, exploitatie (en veiligheid) 
niet bemoeilijken: sokkels

• Voor grote borden: met schuine schoor en 
grote betonnen (prefab of ter plaatse  
gestorte) grondplaat?   

Ook onderhoudsvriendelijk



Dank voor uw aandacht
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