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Workshop veiligheidsconstructies 
voor wegen 

 

 

Het gebruik en de toepassing van 
veiligheidsconstructies staan voor ingrijpende 
veranderingen door de invoering van de 
Europese normenreeks NBN EN 1317-x. 
 
Het thema "verkeersveiligheid" is brandend 
actueel en onze infrastructuur speelt daarin een 
bepalende rol. 
 
Deze workshop wil op een praktische manier 
duidelijkheid scheppen zodat alle betrokken 
partijen op een professionele en geïnformeerde 
manier hun verantwoordelijkheid kunnen 
nemen. 

 

Praktisch 
Waar : Oostrozebeke, Zaal De Visscherie, 
Stationsstraat 18 
Wanneer : 9 november 2005, 13u30 
Prijs : gratis 

 
 
De Road Equipment Commission is de samensmelting van de coördinatiegroep 
weguitrusting van het OCW (Opzoekingscentrum voor de wegenbouw) en de 
commissie E226, het Belgisch spiegelcomité voor CEN/TC226. 
 
De workshop is bestemd voor de gewestelijke, de provinciale en de 
gemeentelijke overheden, de aannemers van wegenwerken, 
studieburelen, raadgevers, producenten en leveranciers, … 
 
Deelname is gratis. Gelieve in te schrijven vóór 3 november via het 
inschrijvingsformulier in bijlage.  

Een organisatie van de "Road Equipment Commission" met de steun van 

  
 

OCW    
 



Programma 
 
13:30 Ontvangst  
14:00 Welkomstwoord & inleiding  
14:15 Voorstelling van de norm EN 1317 dhr. Johnny Kellens (Omnibeton) 
14:45 Systemen van 

overeenkomstigheidsattestering 
ing. Toon De Ruyver (COPRO) 

15:00 Metalen constructies (geleiderails 
en obstakelbeveiligers) 

dhr. David de Saedeleer (MS³) 

15:20 Pauze  
15:50 Kwaliteitseisen voor 

geprefabriceerde en ter plaatse 
gestorte betonnen 
veiligheidsstootbanden 

ir. Luc Rens (FEBELCEM) 

16:10 Risicoanalyse en voorschriften ir. Armand Rouffaert (Afdelingshoofd, 
Administratie Wegen en Verkeer, 
Afdeling verkeerskunde) 

16:30 Vragen  
16:50 Slotwoord ir. Michel Peeters (Directeur, MET, 

D.103) 
17:00 Receptie met hapjes aangeboden door Febelcem – 

Omnibeton – Arcelor - Lithobeton 
 
Routebeschrijving 
 

 
 

E-17 afrit Waregem, richting Wielsbeke-Oostrozebeke. Gelegen in het centrum van 
Oostrozebeke, op 100m van de kerk (meer info op www.devisscherie.be) 
 

 
 



Inschrijvingsformulier 
 
Naam  

Voornaam  

Functie  

Organisatie  

  

Adres  

  

  

Telefoon  

Fax  

e-mail  

GSM  
   

schrijft zich in voor de gratis interactieve workshop  
 

“Veiligheidsconstructies voor Wegen” 
 

die zal doorgaan op 9 november 2005 om 13:30u 
in De Visscherie, Stationsstraat 18, 8780 Oostrozebeke 

  
 

formulier terugsturen, faxen of mailen uiterlijk 3 november 2005 naar  
het secretariaat van de REC  

p/a Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 
t.a.v. Mevr. Fabienne Theys  

Avenue Lavoisier 14 te 1300 Waver  
Tel. 010 / 23 65 18  Fax 010 / 23 65 05  

e-mail : f.theys@brrc.be 


