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INTERCODAM 
INFRA
Drempelspecialisten

Een deel van de GWS-meldingen gaat steevast over de 

beton- en rubberdrempels die je overal tegenkomt. Ze 

zouden glad zijn, is een veelgehoorde klacht. Maar zijn ze 

dat ook, en wat is er nog meer over te vertellen? De MAG 

ging op bezoek bij de producent, Intercodam Infra.
Hugo Pinksterboer
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Dé producent, inderdaad. Er zijn 

meerdere firma’s die snelheids-

remmers maken, maar de verkeersele-

menten waar we het in dit verhaal over 

hebben, komen eigenlijk allemaal bij 

Intercodam Infra vandaan. Een in Zaan-

dam gevestigd bedrijf, dat z’n verkeers- 

elementen in Europa laat produceren. 

Veiligheid staat er hoog in het vaandel, 

vertelt technisch commercieel adviseur 

Birgit Schmeing. “We hebben op dit ge-

bied een redelijk unieke positie en die 

willen we graag behouden. Daarom zijn 

we continu bezig met het ontwikkelen 

van nieuwe producten en het verbete-

ren van bestaande producten.”

Vragenlijst
Vanuit diezelfde aandacht voor veilig-

heid gaat Intercodam Infra veel verder 

dan het produceren en leveren van hun 

drempels of verkeerskussens, zoals 

men ze liever noemt. Wil een partij 

een verkeerskussen of een andere 

snelheidsremmer plaatsen, dan wordt 

er eerst gecheckt of het gevraagde 

product wel geschikt is voor de locatie. 

Daarbij moet je bijvoorbeeld denken 

aan het soort weg, de ondergrond, de 

maximumsnelheid ter plaatse en de 

verkeersdrukte.

Streng
Waar nodig brengt Intercodam Infra 

advies uit, al dan niet in combinatie 

met een bezoek. En als dat advies niet 

wordt opgevolgd? “Dan spreken wij de 

betreffende partij daar op aan.” Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan het dwars 

neerleggen van een Gumatec, zoals het 

rubber verkeerskussen uit de collectie 

heet. “Als je zo’n voor 60 km/u bedoeld 

kussen dwars (in plaats van in de leng-

terichting, zoals bedoeld; red.) op een 

60-kilometerweg plaatst, kun je daar 

echt niet meer met die snelheid over-

heen. Van dat soort creatieve oplossin-

gen zijn we niet gediend, en daar zijn 

we heel erg streng in,” stelt Birgit. 

Berlijnse kussens
Dat de ontwikkelingen nooit stil staan, 

is aan de Gumatec goed te zien. Begin-

nen we even bij het begin. De eerste 

verkeerskussens waren de zogenaam-

de Berlijnse kussens, met het rechthoe-

kige model dat tot de naam ‘kussen’ 

leidde. Die rechthoekige vorm zorgde 

er samen met het hoekige (trapezoïde) 

model van de zijkanten voor de nodige 

problemen: verkeer dat eroverheen 

reed kreeg twee keer een klap: bij het 

oprijden van de helling én daar waar 

de helling overging naar het vlakke 

deel. 

Golf
De Gumatec heeft een sinusmodel. Een 

golfvorm, zeg maar. Daar rij je dus veel 

vloeiender overheen, ook op de motor. 

Dat geleidelijke oprijmoment zorgt 

voor minder overlast door trillingen en 

De nieuwe Gumatec: breder en vloeiender.

Birgit Schmeing: “Verkeersgedrag heeft veel met 

psychologie te maken.”

NIET GLAD: WAT DAN WEL?
Als drempels zoals de Gumacon en Gumatec niet glad zijn, hoe komt het dan 

dat ze vaak wel zo ervaren worden? We vroegen het aan Albertus Nieuwenhuis, 

voormalig (motor)ongevallenanalist bij de politie. Duidelijk is dat – net als drem-

pels – ook witte lijnen als glad ervaren worden, zelfs als het om uiterst stroeve 

thermoplast lijnen gaat. “Er is een minimaal hoogteverschil tussen de markering 

en het wegdek, en dat voel je als beweging in je motorfiets. Zeker motoren met 

een korte naloop zijn daar gevoelig voor,” weet Nieuwenhuis. Ook (een te lage) 

bandenspanning kan een rol spelen.

Glad voelen is dus niet hetzelfde als glad zijn. “De schuine kanten van drempels 

kunnen – mogelijk op vergelijkbare wijze – de stabiliteit en de dynamiek van 

een motorfiets verstoren, zeker bij remacties en bij gas geven. Om te weten wat 

er werkelijk gebeurt, moeten we gaan meten. Dynamische metingen, met goed 

getrainde motorrijders op motoren zonder ABS, uitgerust met dataloggers.” En 

dat is dus precies wat we gaan doen. Meer in een komend MAGazine!
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De Gumatec is er in zwart en rood.

In
te

rc
od

am
 In

fr
a 



12 MAGAZINE 171  |  FEBRUARI 2021

geluid, minder risico op verzakkingen, 

minder agressie bij weggebruikers en 

een vloeiender verloop van het verkeer. 

“Dat laatste is zeker voor motorrijders 

heel belangrijk,” vult Birgit terecht aan. 

Breder
Een nieuwe uitvoering van deze drempel 

werd vorig jaar gelanceerd. “Deze versie 

heeft nog nadrukkelijker een sinus-

model. Hij is ook breder, omdat auto’s 

steeds breder worden. We zitten nu op 

een breedte van 1,80 meter. Hulpdien-

sten kunnen daar met hun spoorbreedte 

nog steeds zonder problemen overheen. 

Als motorrijder moet je hem vooral op 

tijd zien, en dat betekent vooral dat je 

voldoende afstand moet houden.” 

Lengte en snelheid
Nieuw is ook dat de verkeerskussens 

voor 30 en 50 km/u alleen in de lengte 

van elkaar verschillen. Die voor 30-kilo-

meterzones zijn een meter langer. Wat 

doet die lengte met de snelheid? “Ver-

keersgedrag heeft veel met psychologie 

te maken. We weten dat mensen meer 

gas terugnemen als ze langer over een 

snelheidsremmer rijden. Een kortere 

drempel remt de snelheid dus minder 

dan een lange,” legt Birgit uit. 

 

Rubber en beton
De rubber Gumatec wordt vooral ge-

bruikt als er huizen in de buurt zijn, 

omdat het dempende materiaal overlast 

door geluid en trillingen tot een mini-

mum beperkt. Elders wordt gekozen voor 

de rechts hierboven afgebeelde Guma-

con. Die betonnen variant kan beter 

tegen zwaar verkeer en gaat veel langer 

mee. 

Een Gumatec wordt met kleefmateriaal 

en schroeven op het wegdek geplaatst en 

is  dus snel te verleggen, zoals de vakterm 

luidt. Een Gumacon wordt in het wegdek 

opgenomen. Birgit: “Dat verleggen ge-

beurt altijd door gecertificeerde bedrij-

ven, en wij zien er op toe dat dit goed 

gebeurt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 

om een minimale afstand tot de bocht 

of een helling, een goede ondergrond en 

een goede opsluiting: wegdek en drem-

pel moeten goed op elkaar aansluiten.”

Beter zichtbaar
Zichtbaarheid is belangrijk, als het om 

drempels en veiligheid gaat. Zowel 

de Gumatec als de Gumacon werden 

meestal uitgevoerd met een zogenaam-

de pianomarkering, met afwisselende 

korte en lange strepen in de lengterich-

ting. Europa wil die markering nu gaan  

reserveren voor de traditionele talud-

drempel (foto op bladzijde 36 onderaan). 

“Wij hebben er daarom voor gekozen 

om onze drempels rondom van een  

reflecterende band te voorzien. Dat 

maakt ze beter zichtbaar dan voorheen.” 

Het reflectiemateriaal is in het mate- 

riaal van de drempel verwerkt en kan 

dus niet slijten. Niet alleen die marke-

ring wijst je op een naderende drempel, 

als het goed is: borden om drempels aan 

te kondigen zijn verplicht. Een bliksem-

schicht of een andere markering op de 

weg is dat niet. 

Glad?
Komen we op die veronderstelde glad-

heid. “Al onze drempels voldoen aan de 

richtlijnen van CROW, en dus ook aan de 

gestelde stroefheidseisen. Dat betekent 

dat ze stroever zijn dan de rest van het 

wegdek,” meldt Birgit. Zoals we bij ons 

bezoek aan wegspecialist Heijmans 

al schreven (zie MAGazine 167), heeft 

asfalt een stroefheid van 45 tot 55 SRT. 

De Gumatec  en de Gumacon zitten daar 

met 62 en 63 SRT duidelijk boven. “Het 

beton wordt door slijtage niet gladder, 

en datzelfde geldt voor het gripprofiel en 

het materiaal van de Gumatec. Die laat-

ste drempel slijt wel sneller, natuurlijk. 

Meestal wordt zo’n Gumatec vervangen 

als het asfalt een nieuwe deklaag krijgt, 

zo eens in de zeven jaar.” 

Hoe het komt dat drempels toch als 

glad ervaren worden, is dus een heel 

ander verhaal. In het kader op de vorige 

pagina lees je daar meer over.  ■

Berlijnse kussens: daar komt dat ‘kussen’ dus vandaan.

Gumacon: naadloos opgesloten door het wegdek.
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H-verbindingen (zie inzet) houden de delen van een Gumatec bij elkaar.
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