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HET ONTSTAAN VAN DE DREMPEL
De drempel is uitgevonden in 1953 door
een wetenschaper van de Washington-
universiteit  in St .  Louis,  Missouri  dhr.
Arthur Holly Compton. Deze winnaar van
een nobelpri js voor natuurkunde stoorde
zich aan de vele auto’s die met hoge
snelheid voorbij  reden en hij  ontwierp een
verkeersdrempel om dit te beperken. 
 Toch was hij  was niet helemaal de eerste,
in Chatham, New Jersey in de Verenigde
Staten werd op 7 juni 1906volgens de New
York Times een eerste vorm van een
drempel gelegd. Een oversteekplaats voor
voetgangers kreeg een sti jging van 5
centimeter.  “Deze manier van afremmen
voor automobielen is door verschil lende
gemeenten bekeken, maar Chatham is de
eerste plaats waar het in de prakti jk wordt
gebracht” ,  schreef The Times toen. Er
volgde een groot feest om de drempel in
te luiden. Deze feesteli jke opening van de
oh zo onpopulaire drempel zien wij
tegenwoordig helaas niet meer.  
In Europa arriveerde deze nieuwe
uitvinding aanzienli jk later.  In 1970 legde
de stedenbouwkundige Joost Váhl de
eerste verkeersdrempel in Delft .  De 7,5 cm
hoge drempel kreeg de naam Váhl-heuvel .
Dit bl i jkt de eerste verkeersdrempel van
Europa te zi jn.  Nu weten we in ieder geval
waar het onheil  begonnen is :  in Delft .  

In Argentinië noemen ze een drempel de 
‘rug van een ezel’ ,  

 in Rusland een ‘ l iggende politieman’ 
 en in Puerto Rico een ‘dood persoon’.  

 In Nederland noemen wij het simpelweg een
drempel. 

ONTWIKKELING
Bij  Intercodam infra houden wij  ons
hoofdzakeli jk bezig met de ontwikkeling
van dit product.  Welk materiaal? Welke
toepassing? Hoe in te zetten? Helaas zi jn
er nog veel misverstanden over de juiste
plaatsing en de werking van een drempel.

BERLIJNSE KUSSEN-TRAFFIDUR®
Dit geldt zeker voor het Berl i jnse kussen.
Deze verkeersdrempel dook op in het
midden van de jaren 70.  Na een grote
proef in de hoofdstad van Duitsland in
1988 begon zi jn zegetocht door heel
Europa. De naam Berl i jns kussen bleef
hangen maar wij  kennen deze drempel
onder de naam Traff idur.  Dit is  een zeer
effectieve maatregel variërend in hoogte
tot 8 cm en breed genoeg om het verkeer
te remmen, maar waar bussen en grotere
voertuigen makkeli jker kunnen passeren.
Dit is  trouwens ook geli jk de definitie van
een verkeerskussen. Veel gemeenten
kiezen juist daarom voor deze maatregel
die voor het OV en hulpdiensten veel
makkeli jker overri jdbaar is .  
Het Berl i jnse kussen is in vele omliggende
landen nog steeds populair ,  ook al  zien wij
een duideli jke teruggang in afname. Dit
komt vooral door de grote impact die deze
maatregel heeft op het verkeer.  Maar ook
op de ondergrond en omwonenden. Door
zi jn trapeze vorm ontstaat er tr i lschade
aan omliggende gebouwen,
geluidsoverlast voor de omwonenden en
wordt het verkeer wel effectief geremd,
maar ervaart de weggebruiker ook veel
ongemak. 

DREMPEL
Het ontstaan van de 
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Volgens een tell ing in 2013 lagen er 7000 verkeersdrempels in België, waarschijnlijk
heeft dit aantal zich de laatste jaren verdubbelt.  Wat betreft Nederland is er helaas
geen instantie die hier informatie over kan verstrekken. Men schat dat er in totaal ca
50.000 verkeersdrempels l iggen op openbare wegen in ons kleine kikkerlandje. Dat is
best veel voor een product zo ongeliefd en onbemind. Maar hoe nuttig zijn deze
drempels eigenlijk. 



SINUS
DREMPEL
In navolging van de Traff idur® werd de
sinusdrempel in de jaren 90 ingevoerd.  Deze
heeft het voordeel van een effectieve
krachtenverdeling en voorkomt tri l l ingen,
geluidsoverlast en schade aan de
ondergrond. 

TRAPEZE DREMPEL
Ooit begonnen we met een trapeze drempel,
het eerder genoemde Berl i jnse kussen. Het
idee hierachter was een maximale,
behoorl i jk agressieve remming door een
steile aanri jhoek maar ongemerkt roept
deze maatregel een sluipende agressie op
en zorgt er juist voor dat er meer gas wordt
gegeven na de drempel.  Als compensatie of
uit frustratie.  Met het gevolg dat er voor
bijvoorbeeld f ietsende scholieren een paar
meter verderop nog gevaarl i jkere situaties
ontstaan. 

CORRECT ONTWERP VAN DE WEG
Om gevaarl i jke verkeersituaties te
voorkomen is een correct ontwerp van de
weg noodzakeli jk.  Een aanleg die hard ri jden
ontmoedigt.  Voldoende parkeerplaatsen op
loopafstand. Of meerder zachtere
remmingen achter elkaar.  Dit zorgt niet
al leen voor een hogere acceptatie door de
weggebruiker maar ook voor minder schade
aan de ondergrond en veel minder overlast
door tri l l ing en geluid.  

OV EN HULPDIENSTEN ERVAREN WEINIG ONGEMAK MAAR HET ALGEMENE VERKEER WORDT OP
DYNAMISCHE WIJZE AFGEREMD TOT DE GEWENSTE SNELHEID.
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Door de zachte ronding (zie afbeelding sinusdrempel )  kan het verkeer effectief geremd worden
zonder het twee hoeks effect welke bij  de trapeze drempel voor het ongemak zorgt.  Voorbeeld
hiervan is de Gumatec® en de Gumacon®. De Gumatec® drempel is al  meer dan 20 jaar een
veelgebruikte maatregel op zowel Nederlandse als ook Europese wegen en ondanks het feit ,  dat wij
inmiddels in Nederland de Gumatec® EU hebben geïntroduceerd,  houden veel klanten met name
buiten Nederland nog steeds vast aan hun ‘oude’ model .  
Sinds zi jn invoering in de markt in 2019 behoord de Gumatec® EU tot het vaste straatbeeld in
Nederland en België,  door zi jn breedte van 180 cm is deze drempel uniek.  

Een gemiddelde OV bus heeft een spoorbreedte van ca.  2245 mm ter vergeli jking, de Golf  7 heeft een
spoorbreedte van 1549 mm voor en 1520 mm achter.  Om een effectieve remming voor het algemene
verkeer te hebben zonder impact op OV of hulpdiensten, is  een breedte van 1800 mm optimaal .  Zo
wordt het verkeer optimaal geremd maar het openbaar vervoer wordt hier niet door gehinderd.  Maar
niet al leen de breedte is bepalend. Ook de hoogte en aanri jhoek is belangrijk.  



Big Ramp®

Gumatec® Gumacon®
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BETERE REMMING
Ook is gebleken, dat niet de hoogte en
agressiviteit  van de drempel zorgen voor
een betere remming maar ook de lengte
ervan. Door de drempel te verlengen in de
ri jr ichting wordt er een zachte maar
effectieve snelheidsbeperking uitgevoerd.
Het verkeer trekt niet meer zo snel op en
de dynamische verkeersstroom bli j ft
gewaarborgd. Sinusdrempels zi jn er in
diverse materialen,  vormen en snelheden.
(zie foto's)

UITWIJKMANOEUVRES
Maar elke drempel die wordt geplaatst
moet wel overreden worden. Vaak zien wij
een constructie,  die zo mooi bedacht is
maar helaas niet werkt omdat het
passerende verkeer de ruimte kri jgt om de
drempel geheel of half  te ontwijken. Dat
dit contraproductief is  behoeft geen
uitleg.  Laat staan dat een dergeli jke
aanleg ook nog eens behoorl i jke risico’s
voor andere weggebruikers oplevert .
Zeker f ietsers ervaren het als behoorl i jk
gevaarl i jk als automobil isten door
uitwijkmanoeuvres over het f ietspad
kruisen. Een degeli jk advies en goed
verkeersplan is de oplossing. Wij  denken
hier alt i jd graag in mee. Persoonli jk vind
ik het juist een uitdaging om samen met
onze klanten een situatie te bekijken en
die dan tot volle tevredenheid voor al le
parti jen op te lossen. 

MATERIAAL
Maar niet al leen het verkeer levert
behoorl i jk wat r isico’s op,  ook het
materiaal  zelf  kan problemen opleveren. 

Naast mechanische mankementen, zoals
te stei le aanri jcurves en slechte plaatsing
gelden voor kunststofproducten in de
openbare ruimte strenge eisen. PAK in
kunstgras is een veel besproken thema
geweest de afgelopen jaren, maar dat ook
kunstof verkeersproducten onderhevig
zijn aan wrijving en daardoor materiaal
vri j  geven in de openbare ruimte schijnt
niemand te merken. Door het constante
verkeer is dit  materiaalverl ies zelfs nog
vele malen groter per cm2. Natuurl i jk zi jn
de drempels in verhouding met een
voetbalveld relatief klein,  maar waarom
zou je dit  materiaal  onnodig gebruiken?
Onze producten zi jn PAK vri j  en
onschadeli jk voor de omgeving. Ook
werken wij  gedeeltel i jk met gerecycled
materiaal  en zi jn onze drempels van
gevulkaniseerd rubber,  waardoor deze
stabieler zi jn en veel minder onderhevig
aan sl i jtage.  Inmiddels doen wij  onderzoek
naar de mogeli jkheden om onze drempel
volledig circulair  te maken. Dit is  zeker
ambitieus,  maar wij  gaan de uitdaging
graag aan!  



Wij als Intercodam Infra
bli jven streven naar

verbeteringen en innovaties 
om u nog beter van dienst te

kunnen zijn.
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075-6811605
info@intercodaminfra.com
www.beuker-intercodaminfra.com

INTERCODAM INFRA
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam

Maar naast verkeersplannen en sinusdrempels zi jn wij  natuurl i jk ook bezig met de
toekomst.  Wat gaat die ons brengen, hoe kunnen wij  onze producten
optimaliseren, wat kunnen wij  toevoegen om verkeer en de openbare ruimte
toegankeli jker,  vei l iger en mooier te maken. Als we kijken naar de toekomst komen
we al  snel bi j  smart solutions.  Smart drempels die niet al leen verkeersstromen
beheersen maar direct snelheid meten, of gewichten, of aantallen
verkeersbewegingen. Dit al les is al  mogeli jk en zou well icht in de toekomst
weegbruggen, f l itscamera’s en trajectcontroles overbodig maken. Well icht komt er
in de verre toekomst een dynamische drempel die aanri jdend verkeer herkend en
zijn breedte,  hoogte en remming aanpast aan de breedte,  snelheid en gewicht van
aankomend verkeer.  

TOEKOMST


