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0 Algemeen 

0.1 Verificatie en autorisatie 

Middels zijn paraaf geeft ir. J.R. Vorderegger als richtlijnbeheerder te kennen dat deze 
richtlijn volgens de eisen van het kwaliteitssysteem van de Centrale Staf van Railned 
Spoorwegveiligheid tot stand is gekomen. 
 
Middels zijn paraaf geeft Hoofd Spoorwegveiligheid te kennen akkoord te gaan met de 
vrijgave van deze richtlijn. 
 
 Functie en naam Datum Paraaf 

Verificatie 
Richtlijnbeheerder: 
Ir. J.R. Vorderegger 
 

20-12-2002  
wg 

Autorisatie 
Hoofd Spoorwegveiligheid: 
drs. W.A Vriesendorp 
 

20-12-2002  
wg 

 

0.2 Doel en functie 

• Het doel is om zoveel als mogelijk te waarborgen dat het front van het materieel 
zichtbaar is, met name bedoeld voor werken aan de infra en voor overweggebruikers. 
Ondanks de aanwezigheid van drie brandende frontseinen wordt de opvallendheid mede 
bepaald door de kleurstelling en de vormgeving van vooral het treinfront. 

• In deze richtlijn zijn de eisen vastgelegd, die betrekking hebben op de zichtbaarheid van 
treinfronten. 

• De richtlijn vervult een functie in de toelatingsprocedure voor rollend materieel. 
• Rollend materieel dat voor de eerste keer of na wijziging ter beoordeling wordt 

aangeboden zal aan deze richtlijn worden getoetst (zie voor de toelatingsprocedure RnV- 
Normblad M-005). 

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied 

De richtlijn is van toepassing op alle krachtvoertuigen, stuurstandrijtuigen en bijzondere 
voertuigen welke op het nationale spoorwegnet worden gebruikt. 
Voor bijzondere inzet, beperkte trajecten of voor beperkte tijdsduur van inzet zal per 
toelatingsvraag nagegaan worden welke delen uit deze richtlijn van toepassing zijn (fitness 
for use). Dit laatste geldt met name voor incidenteel vervoer en onderhoudsmachines.  
 
Deze richtlijn is van toepassing op: 
• nieuw materieel; 
• bestaand materieel waarvan de kleurstelling wordt aangepast; 
• bestaand materieel dat in het kader van groot onderhoud een nieuwe of vernieuwde 

laklaag krijgt; 
• een vervolgserie van een bestaande materieelserie. 
 
Op voertuigen die worden ingezet voor de beleving van de spoorweghistorie en die zijn 
uitgevoerd in de oorspronkelijke kleurstelling, is deze richtlijn niet van toepassing. 
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0.4 Hogere regelgeving 

Dit is een richtlijn als bedoeld in het Reglement Railverkeer, Hoofdstuk I, artikel 1.3. Deze 
richtlijn geeft een nadere uitwerking van RnV-Normblad M-001, hoofdstuk 1, sub.J onder 4. 
De richtlijn is verbindend voor wat betreft het te bereiken resultaat.  

0.5 Relatie van de richtlijn met de nieuwe Spoorwegwet 

De richtlijn is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Spoorwegwet in werking 
getreden. Op het moment van in werking treding van deze richtlijn is nog niet bekend welke 
de juridische status van deze richtlijn wordt, onder de werking van de nieuwe Spoorwegwet. 
Ondanks dat is, met instemming van vervoerders, besloten de richtlijn in werking te laten 
treden. In die zin heeft de richtlijn een voorlopig karakter. 

0.6 Referenties 

0.6.1 Normatief 
• UIC 534 "Signalen und Signalstützen der Lokomotiven, Triebwagen und Triebzüge". 
• UIC 651 "Gestaltung der Führerräume van Lokomotiven, Triebwagen, triebwagenzügen 

und Steuerwagen und Ergänzungen im Hinblick auf den Hochgeschwindigkeitsverkehr". 

0.6.2 Informatief 
• Visibility and Audibility requirements for trains, GM/RT/2180; issue Two draft 3; London 

augustus 1998. 
• Approved Code of Practice-Visibility and Audibility Requirement for Trains; GM/RC2680 

issue One draft 2; augustus 1998. 
• ISO 3864; Safety colours and safety signs. 
• Verkeerstekens, algemene eisen voor borden; NEN 3381 (september 1992, februari 

1999) 
• Opvallendheid treinfront; H. Frieling (Intergo), rapport 2445, oktober 2001. 
 

0.7 Inwerkingtreding 

Dit is de eerste versie van de richtlijn. 
 
De laatst geldende versie is vermeld in het normenregister dat verkrijgbaar is bij Railned 
Spoorwegveiligheid. 
 
De richtlijn is op 31 december 2002 in werking getreden. 
 

0.8 Afwijken van de richtlijn en nadere beslissingen 

Afwijken van deze richtlijn is mogelijk nadat vooraf aan Hoofd Spoorwegveiligheid is 
aangetoond dat de daarvoor in de plaats komende uitvoering van het treinfront minstens 
gelijke zichtbaarheid en opvallendheid biedt als het treinfront, dat is uitgevoerd in 
overeenstemming met deze richtlijn. 
Over zaken, waarover deze richtlijn geen uitsluitsel geeft, zal Hoofd Spoorwegveiligheid 
beslissen. 

0.9 Distributie 

De vaststelling van de richtlijn wordt bekend gemaakt aan de directie en de 
spoorwegveiligheidskundige van: 
- Railinfrabeheer 
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- RailVerkeersleiding 
- Spoorwegondernemingen, die met Railned een toegangsovereenkomst hebben 
- Onderhoudsbedrijven voor rollend materieel 
De tekst van deze richtlijn kan worden opgevraagd op de Internetsite: www.railned.nl 
 

0.10 Definities en afkortingen 

BS 
Bovenkant spoorstaaf. 

CIE 
Commission Internationale Électrotechnique 

ISO 
International Organisation for Standardisation. 

Kenmerkende kleurvlak 
Het kenmerkende kleurvlak dat bepalend is voor de zichtbaarheid, zoals bedoeld in deze 
richtlijn, bevindt zich aan de voorzijde van het materieel. 

Luminantie 
Luminantie wordt uitgedrukt in candela(1) per vierkante meter (cd/m2) en is een maat voor de 
prikkel, die een helderheidsgewaarwording in het gezichtszintuig teweegbrengt. 

Zichtbaarheid 
Zichtbaarheid is het resultaat van detectie (=zien dat er iets is), opvallendheid (=iets 
specifieks zien tussen andere voorwerpen) en herkenning (=het waargenomen voorwerp 
eenduidig kunnen benoemen). 
 

                                            
(1) Candela is de eenheid van lichtsterkte. 
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1 Inleiding 

Het doel is om zoveel als mogelijk te waarborgen dat het front van het materieel zichtbaar 
is, met name bedoeld voor werken aan de infra, voor andere machinisten en voor 
overweggebruikers(2). De opvallendheid van een trein dient ervoor te zorgen dat het 
materieel zichtbaar is voor waarnemers langs / op de baan en op emplacementen. Dit is met 
name van belang voor baanwerkers en voor wegverkeer zoals bij het oversteken van 
onbeveiligde overwegen. Ondanks de aanwezigheid van drie brandende frontseinen (in de 
treindienst) zal tijdens de dagsituatie de opvallendheid van een aankomende trein mede 
bepaald worden door de kleurstelling en vormgeving van vooral het treinfront. 
 
Door een strak, eenduidig en robuust voorschrift wordt veel discussie vooraf, metingen 
tijdens het ontwerpproces en nadelige praktijkervaringen achteraf voorkomen. Ook hoeft niet 
bij elke andere (tijdelijke) kleurstelling een onderzoek gedaan te worden om te bepalen of 
deze kleurstelling nu wel of niet binnen de richtlijn valt. 
 
De opvallendheid van een treinfront wordt bepaald aan de hand van de volgende aspecten: 
 
• Luminantie (mate van luminantie wordt bepaald door kleurstelling en vorm); 
• Kleur (mate van gekleurdheid wordt bepaald door kleurstelling en vorm); 
• Vorm; 
• Grootte; 
• Consistentie (verwachting wordt sterk bepaald door het toepassen van één bepaalde 

kleur). 
 
 

                                            
(2) Weggebruikers zijn passieve gebruikers van deze richtlijn; hoe beter de zichtbaarheid van treinen, 
des te beter zij treinen kunnen waarnemen. 
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2 Richtlijn voor materieel dat toegelaten is voor snelheden >>>> 40 km/h 

2.1 Uitvoering kenmerkende kleurvlak 

2.1.1 Kleur 
Het kenmerkende kleurvlak moet geel of wit zijn, waarbij geel de voorkeur heeft aangezien 
deze kleur de beste vertaling is van de functionele eisen detectie, opvallendheid en 
herkenning(3). 
 
De vereiste kleuren geel en wit worden beschreven in ISO 3864 (Safety colours and safety 
signs) op basis van de CIE-kleurendriehoek (zie bijlage 4.2). Tabel 1 geeft de specifieke 
eisen voor de twee vereiste kleursoorten en de luminantiefactor(4). 
 

Tabel 1: Eisen voor de kleursoort en de luminantiefactor(5) 

Coördinaten hoekpunten van kleurgebied   
1 2 3 4 

luminantiefactor 

Geel x 0,522 0,470 0,427 0,465 
 y 0,477 0,440 0,483 0,534 

≥ 0,45 

Wit x 0,350 0,300 0,290 0,340 
 y 0,360 0,310 0,320 0,370 

≥ 0,75 

 

2.1.2 Afmetingen 
Een minimaal aaneengesloten kleurvlak van 1 m2 met minimale verticale afmeting van 0,6 m 
(geprojecteerd gemeten = loodrecht op de verticaal) is vereist. 
 
Aanbevolen wordt een verticale afmeting van 0,8 m toe te passen. 
 

2.1.3 Opbouw 
Het kenmerkende kleurvlak (zoals beschreven in paragraaf 2.1.1 en 2.1.2) kan gedeeld 
worden, indien dit door de constructie en het ontwerp van het treintype noodzakelijk is(6). 
Voorwaarde is, dat elk deelvlak een aaneengesloten oppervlak van minimaal 0,5 m2 heeft 
met een minimale verticale afmeting van 0,6 m(7). 
 

                                            
(3) Het toepassen van de kleur geel heeft als voordeel dat het oog hiervoor het meest gevoelig is, het 
een heldere kleur is, een suggestie van attentie oproept en bij het NSR-materieel (grootste aandeel in 
het Nederlandse materieelpark) tot nu toe gebruikelijk is, zodat ook de verwachting van de waarnemer 
wordt versterkt. 
(4)In NEN 3381, paragraaf 5.4.2 is een aanbeveling opgenomen voor gebruik van het RAL-systeem 
voor gewone materialen; voor de kleuren van het kenmerkende kleurvlak betekent dit: 
Wit RAL 9016; 
Geel RAL 1023. 
Deze twee RAL-kleuren dienen slechts als voorbeeld van kleuren die binnen de toegestane 
kleurcoördinaten x en y van ISO 3864 liggen. 
(5) Indien een ander kleurcoderingssysteem wordt toegepast (b.v. het NCS kleurensysteem), zal altijd 
geverifieerd moeten worden of de gekozen kleursoort binnen het hier gespecificeerde kleurgebied valt. 
(6) Bijvoorbeeld t.g.v. de afmetingen van frontruiten. 
(7) Frontseinen die in het kenmerkende kleurvlak vallen, tellen mee bij de oppervlakteberekening. 
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2.1.4 Hoogte 
Het kenmerkende kleurvlak moet zich tenminste op een hoogte tussen 1,2 en 2,5 m +BS 
bevinden (globaal van de onderzijde van de onderste frontseinen tot de onderzijde van de 
frontruit)(8). 

2.1.5 Hoek 
Het kenmerkende kleurvlak dient bij voorkeur te worden aangebracht op een licht schuin 
achterover hellend vlak (bij voorkeur 30o ±10o met de verticaal) c.q. op een verticaal vlak. 
Het kleurvlak op een schuin voorover hellend vlak (vanaf 10o) wordt niet meegeteld 
(vanwege de naar beneden gerichte reflecties). 
 

                                            
(8) Deze waarden houden er rekening mee dat het kleurvlak ook op kortere afstand in het blikveld van 
de waarnemer valt en dat het kleurvlak niet in de kromming naar het dak wegvalt. Bovendien draagt de 
onderzijde van een treinfront niet bij tot de opvallendheid, omdat dit afgeschermd kan worden door 
begroeiing op de voorgrond, de koppeling en vervuiling. 
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2.2 Overige kleuraspecten 

2.2.1 Aantal kleuren 
Het aantal toe te passen kleuren op een treinfront dient beperkt te blijven tot maximaal 3. 
Een van de kleuren dient te voldoen aan de in paragraaf 2.1.1 vereiste kleur. De 
aangrenzende kleur(en) dient(en) in helderheid zo veel mogelijk hiervan af te wijken. Er dient 
uitgegaan te worden van grotere kleurvlakken zodat geen versnipperd visueel beeld ontstaat 
waardoor de schijnbare vorm en afmeting van de trein nadelig worden beïnvloed. 

2.2.2 Toepassing logo en tekst 
Een logo of tekst(9) op het treinfront is toegestaan. 
Bij voorkeur wordt dit niet op het kenmerkende kleurvlak geplaatst. Indien het wel op het 
kenmerkende kleurvlak wordt geplaatst, telt de omhullende rechthoekige contour van het 
logo of tekst niet mee bij het oppervlak van kenmerkende kleurvlak(10). In dat geval geldt de 
eerdere eis bij toepassing van deelvlakken (paragraaf 2.1.3). 
 

                                            
(9) Letters en/of cijfers 
(10) Indien het logo zelf de vorm, afmeting en kleur heeft van het kenmerkende kleurvlak, kan het logo 
dienst doen als kenmerkend kleurvlak. 
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3 Richtlijn voor materieel dat toegelaten is voor snelheden ≤≤≤≤ 40 km/h 

3.1.1 Algemeen 
De specificaties uit hoofdstuk 2 zijn ook hier van toepassing. 
De volgende specificatie is echter uit oogpunt van opvallendheid optimaal en kan in de 
volgende situatie ook overwogen worden: 
Bij railvoertuigen zoals rangeerlocomotieven die in de ogen van een waarnemer op een 
emplacement onverwachte rangeerbewegingen kunnen uitvoeren in een mogelijk drukke, 
onoverzichtelijke omgeving kunnen afwisselend gele en zwarte diagonale strepen (onder 
45º) worden toegepast. Qua opvallendheid is dit optimaal 
De uitvoering kan gebaseerd worden op het voorschrift waarbij de breedte van de strepen 
afgestemd is op de maximale snelheid van het materieel: 
• 20 km/h  50 mm; 
• 40 km/h  100 mm. 
De afstand tussen de strepen is dezelfde als de breedte van de strepen. 

3.1.2 Railvoertuigen met klein frontaal vlak 
Als het vanwege de vormgeving van het front van de trein niet mogelijk is een 
aaneengesloten kleurvlak van 1 m2 aan te brengen (zoals bij werktreinen) mogen als 
alternatief alle voorwaarts gerichte vlakken (met uitzondering van transparante vlakken) de 
vereiste kleur hebben. 
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4 Bijlagen 

4.1 Aanvullende aanbevelingen (informatief) 

Om de opvallendheid van treinen verder te bevorderen kunnen de volgende aanbevelingen 
worden opgevolgd. 

4.1.1 Afmetingen kenmerkende kleurvlak 
Het verdient aanbeveling het kenmerkende kleurvlak zodanig in breedte en hoogte te 
vergroten, dat hierdoor de contour van het front van de trein wordt versterkt. 
Om de opvallendheid van schuin opzij (in bogen) te verbeteren, kan het kenmerkende 
kleurvlak ook (deels) naar de flanken worden doorgetrokken. 

4.1.2 Vorm 
Het toepassen van ronde of bolle vormen in plaats van hoekige vormen verdient de 
voorkeur, omdat deze altijd een directe reflectie geven en zich minder snel in de schaduw 
zullen bevinden. 

4.1.3 Reflectie 
Het is beter een (beperkt) reflecterend oppervlak toe te passen in plaats van een mat 
oppervlak. 

4.1.4 Patronen 
Het heeft de voorkeur egale patronen of vlakken toe te passen in plaats van verschillende 
(kleur)vlakken, zodat het voertuig niet visueel in kleinere delen uiteen valt. 

4.1.5 Reiniging 
Het treinfront dient met een zodanige frequentie gereinigd te worden dat vervuiling geen 
nadelige gevolgen heeft voor de opvallendheid van de trein. 
 



 
 
 
 

RnV-Richtlijn M-014 / Versie 1.0 / Uitgiftedatum 20 december 2002 Pagina 13 van 13 
 
 

Railned Spoorwegveiligheid 
Veiligheidsspecificaties 

4.2 Kleuren geel en wit op basis van ISO 3864 
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