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In MAGazine 178 hadden we het 

al over deze oplossing voor een 

groot probleem: op een aantal 

Rijks-N-wegen vindt een onaccep-

tabel hoog aantal ongevallen plaats, 

vaak met dodelijke afloop. Oorzaak 

is dat tal van automobilisten de 

dubbele doorgetrokken streep op 

zulke 100 km-wegen slechts als 

suggestie ervaren, in plaats van als 

inhaalverbod. Dan kan je er een 

niet-overrijdbare rijbaanscheiding 

plaatsen, maar van zo’n vangrail 

worden wij niet blij en hulpdiensten 

al helemaal niet. Producent Interco-

dam Infra kwam met het idee voor 

een moeilijk overrijdbare rijbaan-

scheiding (MORR) als alternatief en 

vroeg ons al in een vroeg stadium 

om input. Daarbij gaven we aan dat 

de balkjes niet evenwijdig aan de 

rijrichting, maar onder een hoek 

geplaatst zouden moeten worden. 

In het onwaarschijnlijke geval dat je 

op zo’n rechte weg moet uitwijken, 

kan je er dan altijd nog overheen 

zonder dat je wielen onder je 

vandaan geschopt worden. Liever 

dan deze MORRs zien we natuurlijk 

helemaal geen obstakels op de weg, 

maar het alternatief van een auto 

op je voorwiel is veel minder aan-

lokkelijk dan deze balkjes. 

Onderplank
Als je van de Gooiseweg de Amster-

damse rondweg A10 oprijdt, richting 

Diemen, staat er in de buitenbocht 

een vangrail met onderplank. Kom 

je vanuit die richting en neem je de 

afrit naar de Gooiseweg, in een net 

zo scherpe bocht, dan ontbreekt die 

onderplank. We hebben de weg-

beheerder gevraagd om dit op te 

pakken. De toezegging is binnen.

Varkensruggen 1 
Van tijd tot tijd krijgen we meldin-

gen van langwerpige betonelemen-

ten in binnenbochten. Vooral bij ro-

tondes kom je ze nogal eens tegen. 

Deze stootbanden of varkensruggen 

(elke fabrikant noemt ze anders) 

zijn bedoeld om te voorkomen dat 

met name zwaar verkeer de boch-

ten afsnijdt en in de berm belandt. 

Als motorrijder heb je van obstakels 

op die plek in principe nooit last. We 

maken er dus geen werk van.

Schrikblokken
Dat geldt ook voor de schrikblokken die 

op sommige plekken langs de randen 

van het Ei van Drunen liggen, een roton-

de aan noord-oostkant van het Brabant-

se plaatsje Drunen. Op de foto schuin 

hierboven zie je ze duidelijk liggen, tus-

sen de inmiddels verwijderde rood-witte 

bakens. Zijn we liefhebbers van die 

driehoekige obstakels? Nee. Maar als je 

op normale snelheid vanuit de weg in 

het midden van de foto aan komt rijden 

(noordzijde van de rotonde), moet je wel 

erg je best doen om ze te raken. Boven-

dien is de kans groot dat je dan eerst te 

maken krijgt met het verkeer dat aan je 

rechterkant vanaf de N267 komt. Ja, je 

hebt er wel voorrang, maar die haaien-

tanden liggen pas een stukje verderop…

Varkensruggen 2
Waar we wel werk van maakten, waren 

de varkensruggen die neergelegd wer-

den op de Kuil. Wie vanaf de Waalwijk-

seweg rechtsaf de Kuil op wilde rijden, 

richting Udenhout (NB), kwam in de 

bocht al zo’n stootband tegen. Aan de 

grote hoeveelheid zwarte strepen te zien 

werd het ding vaak geraakt. Als het goed 

is, is die inmiddels verwijderd. De weg-

beheerder heeft laten weten de andere 

varkensruggen wit te maken. Is dat nog 

niet gebeurd? Laat het ons weten via 

motorrijdersactiegroep.nl/meldpunt-ge-

vaarlijke-wegsituaties.

Middengeleiders
Op de T-splitsing waar de Zesde Wijkweg 

in Hollandscheveld uitkomt op de Riegs-

hoogtendijk ontdekte Peter Meijering 

een paar slecht zichtbare verhoogde 

middengeleiders. Zeker bij matig tot 

slecht weer zie je ze nauwelijks liggen, 

maar ook niet bij een stralende zon met 

bijbehorende zware schaduwen. Ook de 

belijning ter plekke helpt niet mee. We 

hebben de situatie bestudeerd. Naar ons 

idee zijn de geleiders beslist functioneel. 

Weghalen is geen optie. We hebben 

de wegbeheerder gevraagd om ze een 

contrasterende kleur te geven en zo de 

zichtbaarheid te verhogen. Een witte 

rand zou al afdoende zijn.

Glad beton
Bij wegwerkzaamheden in Dordrecht 

werden er tijdelijk betonplaten als 

wegverharding gebruikt. Sommige 

van die platen hadden smalle groeven, 

maar niet allemaal. Dat glad beton bij 

nat weer ook echt glad kan worden, is 

duidelijk. Niet voor niets geldt op zulke 

plekken bijna altijd een extra snel-

heidsbeperking – en zelfs die snelheid 

kan te hoog zijn: wegbeheerders stellen 

nogal eens dat het nadrukkelijk om een 

maximumsnelheid gaat, en dat je je 

actuele snelheid moet aanpassen aan de 

omstandigheden. 

Deze openingsfoto is een tikkie misleidend. Het is geen 

Gevaarlijke wegsituatie, maar een MGWS: een Minder  

gevaarlijke wegsituatie. De reflecterende, schuin  

geplaatste balkjes moeten voorkomen dat je een auto 

recht op je af ziet komen. 
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Die eerste varkensrug werd al vaker geraakt.

Met deze schrikblokken doen we niets.Varkensruggen in de binnenbocht

Slecht zichtbare rijbaanscheidingen
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