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Tijdens de vakbeurs Openbare Ruim-

te 2021 werden we aangesproken 

door Birgit Schmeing van Intercodam 

Infra, leverancier van de Gumacon en 

Gumatec drempels waar we in MAGa-

zine 171 over schreven.

Ze vertelde ons over een vernieuwde op-

lossing die inhaalacties op de bedoelde 

N-wegen zou kunnen voorkomen: de 

MORR*, ofwel de Moeilijk OverRijdbare 

Rijbaanscheiding. Het gaat om een ver-

beterde versie van de bekende langwer-

pige ‘broodjes’. 

Circulair
MORRs zijn 10 cm breed, 3,5 cm hoog en 

45 cm lang, naar keuze in wit rubber met 

een reflectiestrip aan weerszijden of in 

een glow-in-the-dark-uitvoering. Het 

idee op zich is niet nieuw. Een vergelijk-

baar balkje, de GEBRA, word al jaren op 

de middenlijn van N-wegen toegepast. 

Groot voordeel van de nieuwe versie is 

dat de metalen bevestiging niet boven 

het asfalt uitsteekt als het broodje kapot 

of losgereden wordt. Aanvullende plus-

punten zijn dat het materiaal stabieler 

en volkomen circulair is. Het gebruikte 

rubber kan gedevulcaniseerd worden 

(echt!), zodat je er nieuwe MORRs van 

kunt maken.

Proef
De MORRs worden om de acht of twaalf 

meter afstand van elkaar op de mid-

denas van de weg geplaatst. Rijkswater-

staat houdt het op twaalf, de fabrikant 

kiest voor acht omdat dat het risico 

op slalommen rond die broodjes zou 

verkleinen. Plan is om een proef te doen 

met beide afstanden en dan te kijken 

hoe automobilisten, hulpdiensten én 

motorrijders reageren, waarbij wij dus 

nadrukkelijk uitgenodigd zijn. Het na-

deel van dit plan: door het uitvoeren van 

zo’n proef kan er pas volgend jaar met 

plaatsing begonnen worden, terwijl er 

deze lente op bedoelde N-wegen in vier 

weken tijd al zes verkeersdoden vielen.

Minst kwade
Die ongelukken zijn natuurlijk vreselijk, 

maar als motorrijder wil je toch hele-

maal geen extra obstakels op of naast de 

weg? Maar aan de andere kant: als deze 

broodjes kunnen voorkomen dat je fron-

taal op een inhalende tegenligger knalt, 

dan is het beter om uit alle kwaden de 

minst kwade te kiezen. Bovendien gaan 

wij ervoor pleiten om de broodjes onder 

een hoek ten opzichte van de wegas 

neer te leggen, zoals elders ook al wel 

gebeurt. Zou je dan moeten uitwijken en 

er eentje raken, dan rijd je ‘m (vrijwel) 

haaks aan, met minder kans op een val 

dan wanneer je zo’n broodje onder een 

heel geringe hoek zou raken. 

Broodjes of hekken
De broodjes hebben bovendien een paar 

grote voordelen ten opzichte van de 

hierboven genoemde geleiderails, zelfs 

als daar onderplanken onder zitten. In 

de eerste plaats: hulpdiensten kunnen 

van de tweede rijstrook gebruikmaken 

om bij een ongeval te komen. Op num-

mer twee: verkeer kan bij zo’n ongeval 

om de plaats des onheils heen geleid 

worden. En op nummer drie: als je als 

motorrijder op een rechte weg toch naar 

links zou moeten uitwijken (wat meest-

al wel het gevolg is van een te krappe 

volgafstand, niet opletten, niet antici-

peren of alle drie…), dan zie je daar toch 

liever die broodjes dan een solide vang-

rail. Daarnaast zijn de kosten veel en 

veel lager en kost aanleggen minder tijd. 

Los daarvan: ook als het over het gevoel 

van vrijheid gaat, zien we liever broodjes 

dan hekken op de weg. Blijft natuurlijk 

wel dat een appende automobilist een 

broodje kan raken en juist daardoor op 

jouw weghelft terecht komt – maar dat 

voorkom je dus alleen met zo’n onge-

wenste vangrail.

Kwestie van geluk
We vroegen twee motorexperts om 

hun visie. Rijinstructeur Rob Riechel-

man van Verkeerstraining Nederland 

maakte als politieman deel uit van het 

verkeershandhavingsteam en zette zich 

vanuit zijn functie jarenlang in voor het 

verlagen van het aantal verkeersdoden. 

“Een van de problemen is dat automo-

bilisten verleerd zijn hoe ze moeten 

inhalen. Logisch, want het mag bijna 

nergens, en dus wordt het bij rijlessen 

niet of nauwelijks meer goed aange-

leerd. Van handhaving is nauwelijks nog 

sprake, van een dubbele doorgetrokken 

lijn trekt geen hond zich meer wat aan 

en een vangrail in het midden willen we 

niet, dus dan kom je bij de minst slechte 

oplossing: die broodjes, inderdaad. Als 

motorrijder ben ik er niet blij mee, zoals 

je begrijpt. En of ze dan op acht of op 

twaalf meter afstand van elkaar moeten 

liggen? Bij 80 of 100 km/u gaat slalom-

men om broodjes om de acht meter niet 

lukken, maar dan slaan zulke figuren 

er gewoon steeds eentje over. Leg ze 

dan maar om de twaalf meter: dan is de 

kans dat je er bij een uitwijkmanoeuv-

re eentje raakt een stuk kleiner. Dat is 

bij zulke manoeuvres op die snelheid 

namelijk gewoon een kwestie van geluk 

hebben. De tijd om serieus te mikken 

heb je niet.”

Gebit
Albertus Nieuwenhuis werkte als onge-

vallenanalist bij de politie, waar hij ook 

leiding gaf aan de Motorexpertgroep 

(MEG). “Ik vind het maar niks, zulke 

oplossingen. Je hebt geen idee hoe een 

motorfiets zich gedraagt als je met 80 of 

100 km/u zo’n verhoging zou raken. Er is 

maar één manier om daar achter te ko-

men, en dat is door een motorfiets met 

zijwielen vol te hangen met apparatuur 

en dan met steeds hogere snelheden 

schuin over zo’n obstakel heenrijden. 

Zulke tests hebben we in het verleden 

wel gedaan, met Rijkswaterstaat. Ga 

maar ’s kijken of je dat weer voor elkaar 

kunt krijgen. Mijn steun heb je. Mijn in-

schatting? Als je er dwars overheen gaat, 

krijgt hooguit je gebit een klap. Maar als 

je zo’n broodje op snelheid schuin raakt, 

dan duwt die verhoging je wiel opzij. Dat 

wil je liever niet meemaken. 

Aan de andere kant wil je ook geen 

inhalende tegenliggers op je af zien 

komen. Omdat een vangrail op de 

middenas niet aan de orde is, kan dit 

de minst kwade oplossing zijn. Je wil 

tenslotte ook kunnen uitwijken als je 

in je spiegel ziet dat er een auto met 

150 km/u op je af komt zetten. En de 

afstand? Dan zou ik voor twaalf meter 

kiezen.”

*Meer weten over de MORR? Zoek dan op 

de door de fabrikant gehanteerde benaming 

TMBK RWS.    ■

De N57 en de N36 zijn maar twee van de N-wegen die als doden-

weg bekendstaan. De overeenkomst tussen veel van die wegen? 

Het zijn wegen met een maximumsnelheid van 80 of 100 km/u 

en met twee enkele rijstroken, slechts gescheiden door een as-

markering. En die doorgetrokken belijning houdt inhaalacties niet 

tegen. 
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