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Wie is aansprakelijk?

G ebrekki g e verkeersdrempel

Ongegrond

Een automobilist rijdt over een verkeersdrempel en

heeft schade. Volgens hem is de verkeersdrempel

gebrekkig. De gemeente betwist dat en verklaart

dat de helling van de drempel een gebruikelijke

hoek van r5 à zo graden heeft en is aangelegd

volgens de destijds geldende richtlijnen. Ook was

de hoogte van de drempel gel'tjk aan die van het

trottoir, en waren er geen verzakkingen en kuilen.

Bovendien is er nooit eerder schade door de drem-

pel gemeld. Was de verkeersdrempel gebrekkig?

ln hoger beroep vindt het hofArnhem van niet.

Het hof baseert z'rjn oordeel mede op basis van een

bezichtiging ter plaatse en gaat uit van de volgende

feiten, Er waren geen kuilen, gaten ofverzakkingen

in het wegdek, noch had de drempel een ongebrui-

kelijke steile helling of was de drempel anderszins

onveilig voor personen of zaken, met name auto's.

De drempel was een drempel die geschikt is om er

overheen te rijden met een auto. Ook als de bestuur-

der niet steeds oplettend en voorzichtig is. De drem-

pel was in voldoende mate zichtbaar, onder andere

door het gebruik van opvallend andere bestrating.

Voor de zichtbaarheid van de drempel maakt het

niet uit dat het die avond regende: het licht van de

lantaarns weerkaatste in het natte wegdek.

Naar oordeel van hof hoefde de gemeente dan ook

niet op ongevallen door de verkeersdrempel en/

of het wegdek waarin de drempel is aangelegd,

bedacht te zijn. De drempel is niet gebrekkig en de

gemeente hoefde niet meer maatregelen te treffen

ter voorkoming van het gevaar voor personen en

zaken dan zij heeft gedaan.

Yda Matthijssen, juristANWB Rechtshulp

verkeerskunde@anwb.nl

Literatuurtip:
Een brug tussen stedenbouw
en verkeerskunde

Verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers,
zoals stedenbouwkundigen en landschapsar-

chitecten, begrijpen elkaar vaak niet. Dit was

de aanleiding voorhet schrijven van hetboek
'Stromen en verblijven', zegt Jeroen Mensink,

de redacteur. 'Dit bleek vaak in mijn werk als

stedenbouwkundige. lk wilde iets doen aan

de spraakverwarring, die ervaaktussen beide

discipìines heerst.'

Het boek past in de nieuwe trend van toenadering

tussen verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers.

Dit boek kan verkeerskundigen helpen om ruimtelijk

ontwerpers te begrijpen en beter met hen samen te

werken, denkt Mensink.'Vaak gebruiken beide groe-

pen dezelfde termen, maar geven ze er een andere

betekenis aan. Dit kan aanleiding geven tot wrevel en

irritatie. Ze moeten leren wat de andere partij onder

een term verstaat.'

Dit betekent niet dat er geen samenwerking plaats-

vindt.'ln bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag wer-

ken ontwerpers uit beide disciplines al nauw samen.'

Een van de dingen die Mensink is opgevallen, is dat

zowel verkeerskundigen als ruimtelijk ontwerpers

willen dat een weg herkenbaar is. 'Maar hiermee

bedoelen ze iets anders. Een verkeerskundige wil

dat een weggebruiker instinctief weet dat h'rj op

een voorrangsweg rijdt en hoe hard hij mag. Een

stedenbouwkundige ziet graag dat een weggebrui-

ker begrijpt dat hij in een winkelgebied of over een

historische laan rijdt.' (JvdB)

Het boek is uitgegeven door naiolo uitgevers.

De voordelen van zonnepanelen in de weg zijn dui-

delijk volgens de samenwerkende partijen. De Wit:

'We hebben in Nederland bijna r4o.ooo kilometer

wegdek liggen. Dat is bijna twee keer zoveel als al

het beschikbare dakoppervlak.' Het prototype kan

worden doorontwikkeld voor gemeentelijke wegen.

De Wit:'We zijn met een fietspad begonnen omdat

de belasting daarop lager is, maar we kunnen ons

voorstellen dat de volgende stap gemeentelijke

wegen zijn. Als een verharding aan het eind van zijn

levensduur is, is dat een moment om een keuze voor

deze oplossing te overwegen.'

De geprefabriceerde elementen zijn uit te breiden

met andere hightech-toepassingen, zoals het opne-

men van sensoren die de verkeersstromen in beeld

brengen, laadpunten voor elektrische voertuigen en

verwarming om gladheid te bestrijden. Voorlopig zijn

deze mogelijkheden voor hetfietspad in Krommenie

nog even in de kast gehouden, om de proef niet te

gecompliceerd te maken. (KB)
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Fietspad dat zonne-energie opwekt een stap dichterbij

TNO, de provincie Noord-Holland, Ooms Civiel en lmtech hebben een samenwerkings-

overeenkomst getekend voor de realisatie van een fietspad dat zonne-energie opwekt.

De vier partijen werken al enige jaren samen in het

project SolaRoad. Het komende jaarwordt bij Krom-

menie het eerste stukje fietspad van ongeveer 1oo

meter gerealiseerd. Daarvoor worden elementen

van 2,5 bij 3,5 meter gebruikt. Deze elementen heb-

ben een betonnen bodem en een lichtdoorlatende,

stroeve toplaag. Daartussen liggen de zonnecellen.

De verwachting is dat deze zonnepanelen tussen de

50 en 70 kilowattuur (kWh) per vierkante meter per

jaar leveren. Een gemiddeld huishouden verbruikt per

jaar ongeveer 3.5oo kWh aan elektriciteit. Naast het

fietspad staat straks een aantal schakelkasten om de

opgewekte energie om te zetten naa r wisselstroom

en terug te voeren naar het elektriciteitsnet.

De elementen zijn in het laboratorium al uitgebreid

getest, vertelt Sten de Wit, projectleider van TNO.

'We willen nu weten hoe het in de praktijk functio-

neert. Levert het inderdaad deze energieopbrengst

op? En hoe ervaren gebruikers en wegbeheerders

het fietspad?'


