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0 ALGEMEEN

Dit normblad is uitgegeven door Hoofd Spoorwegveiligheid, conform de taakstelling door
de Overheid. Een normblad is uitvoeringsregelgeving van het RRV en is dwingend van
karakter, d.w.z.: hier mag niet van worden afgeweken.

0.1 Verificatie en autorisatie

Middels zijn paraaf de normbladbeheerder te kennen dat dit normblad volgens de eisen van
het kwaliteitssysteem van Railned Spoorwegveiligheid tot stand is gekomen.

Middels zijn paraaf heeft Hoofd Spoorwegveiligheid dit normblad vastgesteld en
aangegeven akkoord te gaan met de vrijgave ervan.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Normbladbeheerder:
ir. R. Koningen

23 juli 1998

Autorisatie
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A. Vriesendorp

23 juli 1998

0.2 Doel en functie

• Het voorkomen en beperken van letsel en schade als gevolg van het oversteken van
sporen op plaatsen, die niet voor het publiek openstaan;

• Het voldoen aan het RRV;
• Het vormen van een basis voor het uitrusten, beveiligen en opheffen van

dienstoverpaden;
• Het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de

veiligheid op dienstoverpaden.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Dit normblad geldt voor alle dienstoverpaden in het nationale spoorwegnet.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).
Dit normblad geeft een nadere uitwerking van het RRV, hoofdstuk III (Infra):
“Hoofd RnV legt in functionele specificaties vast aan welke eisen een dienstoverpad moet
voldoen”.

0.5 Inwerkingtreding

Dit is de eerste versie van dit RnV-normblad.
Het vervangt alle eerder verschenen normen en functionele specificaties die betrekking
hebben op de spoorwegveiligheid aangaande dienstoverpaden.
Bij de toepassing van dit normblad dient te worden nagegaan, of dit de laatst geldende
versie is. Het versienummer is vermeld op het voorblad en in de voettekst van dit
normblad.
De laatst geldende versie is vermeld in het normenregister dat verkrijgbaar is bij Railned
Spoorwegveiligheid.
Dit normblad treedt op 1 september 1998 in werking.
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0.6 Definities

Dienstoverpad
Een dienstoverpad is een gelijkvloerse kruising van een spoorweg met een weg of pad,
alleen bestemd voor dienstgebruik door bevoegde personen.
Zie RRV, hoofdstuk III.

Beveiligd dienstoverpad
Een dienstoverpad, waarbij gegarandeerde aankondiging van een naderende trein aan de
gebruiker ervan plaatsvindt.

Loopverbinding
Een loopverbinding is een dienstoverpad, dat alleen voor voetgangers geschikt is en dat
het mogelijk maakt, dat men ergonomisch verantwoord sporen kan kruisen in het kader
van werkzaamheden binnen het railverkeerssysteem op de betreffende locatie.

Interne overweg
Een interne overweg is een gelijkvloerse kruising van een emplacementsspoor met een
weg of pad, dat regelmatig wordt gebruikt door niet-geï nstrueerde personen.
Een interne overweg is derhalve geen dienstoverpad, maar een overweg, waarvoor het
algemene overwegenbeleid geldt t.a.v. aanwezigheid, opheffen, inrichten en beveiligen.

Geï nstrueerd persoon
Persoon die aantoonbaar is geï nstrueerd omtrent het op een juiste en veilige wijze
oversteken van in dienst zijnde sporen.
Het geï nstrueerd zijn kan algemeen zijn en worden aangetoond met het in het bezit
hebben van een geldend bevoegdheidsbewijs. Het geï nstrueerd zijn kan ook specifiek
zijn voor een deel van een spoorwegterrein en worden aangetoond met een geldend
toegangsbewijs.

0.7 Ontheffingen en nadere beslissingen

Ontheffingen op dit normblad kunnen slechts door Hoofd Spoorwegveiligheid worden
gegeven.
Over zaken, waarover dit normblad geen uitsluitsel geeft, zal Hoofd Spoorwegveiligheid
beslissen.

0.8 Distributie

Dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie en de spoorwegveiligheidskundige
van:

• Railned
• NS Railinfrabeheer
• NS Verkeersleiding
• NS Materieel
• Vervoerders
• NS Stations
• NS Vastgoed

Verstrekking binnen deze organisaties vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van
de betreffende directie.
Verstrekking aan opdrachtnemers van deze organisaties vindt plaats door en onder
verantwoordelijkheid van de directie van de betreffende opdrachtgever.

Verstrekking aan directies van niet hierboven genoemde organisaties/opdrachtnemers vindt
plaats op aanvraag bij de normbeheerder (zie voorblad).



RnV-NORMBLAD  I-013  / Versie 1  / Uitgiftedatum 23 juli 1998
 

Pagina 5 van 6

Railned Spoorwegveiligheid
Centrale Staf

1 NORMTEKST
NS Railinfrabeheer is de beheerder van alle dienstoverpaden en loopverbindingen en is
derhalve verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitrusting, beveiliging en instandhouding.
Het management van een deelnemer in het railverkeerssysteem is verantwoordelijk voor de
adequate instructie van zijn personeel en het personeel van zijn opdrachtnemers ten
aanzien van het juiste en veilige gebruik van dienstoverpaden en loopverbindingen.

1.1 Nieuw aan te leggen dienstoverpaden

Dienstoverpaden mogen niet nieuw worden aangelegd. Indien het aanleggen van een nieuw
dienstoverpad onvermijdbaar is of als met de nieuwe aanleg andere dienstoverpaden
worden opgeheven, kan Hoofd Spoorwegveiligheid ontheffing verlenen (zie par. 0.7).

1.1.1 Nieuwe loopverbindingen
Loopverbindingen mogen zonder voorafgaande ontheffing van Hoofd Spoorwegveiligheid
door de beheerder worden aangelegd, als er geen redelijk alternatief is voor het veilig en
ergonomisch kunnen bereiken van een werklocatie.
De verantwoordelijk manager, dat wil zeggen de manager, die opdracht geeft voor
werkzaamheden op een locatie in het railverkeerssysteem, is verantwoordelijk voor het
juiste en veilige gebruik van loopverbindingen door het bij die werkzaamheden betrokken
personeel.

1.2 Bestaande dienstoverpaden

Een bestaand dienstoverpad moet worden opgeheven zodra dat redelijkerwijs mogelijk is,
dat wil zeggen:
• als het gebruik ervan vermijdbaar is;
• als de investering in andere kruisingsmogelijkheden opweegt tegen de

risicovermindering.
Verder moet een dienstoverpad worden opgeheven of als reizigersoverpad worden
ingericht, als onbevoegd gebruik niet redelijkerwijs is tegen te gaan.

1.3 Het gebruik van dienstoverpaden

De toegang tot en het gebruik van dienstoverpaden is geregeld in RRV, hoofdstuk VIII
(Toegang tot de spoorweg).
Gebruik van dienstoverpaden door reizigers/derden moet worden voorkomen middels
bebording en/of belemmeringen.

1.4 De beveiliging van dienstoverpaden

In het RRV wordt onderscheid gemaakt tussen beveiligde en onbeveiligde dienstoverpaden.
Beveiliging is vereist voor elk dienstoverpad, dat mag worden gebruikt door niet-
geï nstrueerde personen. Deze beveiliging moet bestaan uit een WIDO, een AOB, een AKI
of een AHOB.

Indien een onbeveiligd dienstoverpad kan worden gebruikt door voertuigen, die door niet-
geï nstrueerde personen worden bestuurd of begeleid, moet de toegang ertoe zijn
belemmerd middels een afsluitbaar hek. Zodra dit dienstoverpad wordt bereden door een
dergelijk voertuig, is dat overpad een tijdelijke werkoverweg en moeten de daarbij
behorende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen (zie RRV, hoofdstuk VII).

Een interne overweg is geen dienstoverpad en voor de beveiliging daarvan geldt het
algemene overwegenbeleid (zie ook paragraaf 0.6).
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Naast de algemene regel is in de volgende specifieke gevallen een beveiliging vereist:

1.4.1 Kruising van sporen, waarover met snelheden boven 40km/h wordt gereden
Voor een dienstoverpad, dat één of meer sporen, waarover met snelheden boven 40km/h
wordt gereden, kruist, is een beveiliging vereist.
Een uitzondering hierop vormen loopverbindingen. De toepassing en het gebruik van
loopverbindingen vallen onder de verantwoording van de plaatselijk manager en dienen zo
veel mogelijk te worden vermeden.

1.4.2 Kruising van sporen, waarover met snelheden tot 40km/h wordt gereden
Voor een dienstoverpad, dat sporen, waarover met snelheden tot 40km/h wordt gereden,
kruist, is een beveiliging vereist als het een perronverbinding is die met een voertuig of een
rolstoel wordt bereden.

1.5 Plaatsing en constructie

Bij het betreden van een dienstoverpad of een loopverbinding moet voldoende zicht zijn op
naderende treinen. De minimale zichtlijnen zijn afhankelijk van de snelheid, die naderende
treinen maximaal kunnen hebben en de toegepaste beveiliging.
De constructie van dienstoverpaden en loopverbindingen is de verantwoordelijkheid van de
beheerder. Met het oog op spoorwegveiligheid worden de volgende functionele eisen
gesteld:

1.5.1 Bevloering
De bevloering van een dienstoverpad moet zodanig zijn, dat door het gebruik de veilige
berijdbaarheid van het spoor niet wordt aangetast.

1.5.2 Berijdbaarheid
Ten aanzien van het door een voertuig (gaan) berijden van een dienstoverpad, dienen
toeleidende wegen, bevloering en obstakels zodanig te zijn ontworpen, geplaatst en
gemarkeerd, dat het voertuig niet kan komen vast te zitten binnen het PVR van de
betreffende sporen.

1.5.3 Gladheidsbestrijding
Voor een dienstoverpad, waarvan geregeld voertuigen/rolstoelen gebruik maken en dat
door sneeuw, ijzel of andere omstandigheden glad is geworden, dient de beheerder
maatregelen te treffen om zo snel mogelijk de gladheidrisico’s weg te nemen.


