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TESTCENTRUM

Testlaboratorium voor 
voertuigtechniek
Alle diensten en producten onder één dak



22



3

RDW Testcentrum
Het RDW Testcentrum is een onafhankelijk testlaboratorium voor voertuig-

techniek met een unieke combinatie van diensten en producten onder één 

dak. Het RDW Testcentrum bestaat al vanaf 1980 en heeft veel ervaring en 

kennis opgebouwd in die jaren. U kunt hier op één plek terecht voor homo- 

logatie beproevingen, nationale en internationale certificaten en voor het 

zelf uitvoeren van Research & Development activiteiten.

RDW is uw partner voor het testen en homologeren van 
voertuigen en voertuigonderdelen. Uitgebreide faciliteiten 
en professionele medewerkers staan tot uw beschikking, 
maar ook voor eigen onderzoek kunt u terecht bij de RDW.

De RDW draagt bij aan een zo veilig, schoon, economisch 
en geordend mogelijk wegverkeer. In dit kader voert de RDW 

allerlei (wettelijke) taken uit voor verschillende ministeries. 
Het verkregen certificaat helpt u verder in de (inter)natio-
nale markt. Daarnaast komt kennis bijeen, er wordt op het 
Testcentrum samengewerkt met bedrijven, overheden en 
onderwijsinstellingen.
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1 Kombaan 7 Lage wrijvingsbaan (ABS-baan) 

2 Wetgrip 8a Meetvlakte (stabiliteit)

3 Geluidmeetvlakte 8b Meetvlakte (stabiliteit)

4 Centrale testhal 8c Meetvlakte (stabiliteit)

5 Aquaplaning trog 9 Dynamische meetvlakte

6 Hellingbanen 10 Lengte diagonaal
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1. Kombaan
De kombaan is een ovaalvormig, gesloten traject dat over 
de volle lengte bestaat uit 3 rijstroken en van kombochten is 
voorzien. Hierdoor kunnen er testen gedaan worden op hoge 
snelheid. Het oppervlak van de baan voldoet aan de hoogste 
eisen van constante stroefheid en vlakheid. Dit garandeert 
testresultaten met een zeer hoge precisie en reproduceer-
baarheid. Door zijn bijzondere fundatie is de testbaan 
geschikt voor zowel zware voertuigen als voertuigen met 
hoge snelheid.

Specificaties:
• Lengte testbaan 2.850 m
• Lengte rechte einden 720 m
• Breedte rechte einden 19 m resp. 25 m
• Kromtestraal bochten 160 m
• Hellingen in bochten 5%, 30% en 60%
• Maximale aslast 15.000 kg
• Wrijvingscoëfficiënt 0,85 μ
• Langshelling 2,5% t/m 3%

2. Wetgrip
De wetgripbaan kan gebruik worden voor verschillende 
bandentesten van zowel personenautobanden als vrachtwa-
genbanden. Deze baan voldoet aan de eisen genoemd in de 
laatste R117.02 en 1222/2009.

Specificaties:
• Lengte 150 m
• Breedte 7 m
• Wrijvingscoëfficiënt volgens R117.02.
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3.  Geluidmeet   vlakte
Het Testcentrum beschikt over een vernieuwde geluid-
meetvlakte volgens ISO 10844:2014. Het ISO-asfaltdeel 
is uitgerust met een uniek “vloerverwarmingssysteem”. 
Dit maakt het mogelijk om de baan vrij te houden van 
sneeuw en ijs. Ook is de baan na een regenbui sneller 
droog zodat eerder met testen kan worden aangevan-
gen. De geluidmeetvlakte is standaard voorzien van 
microfoons. 

Specificaties:
• Lengte 60 m
• Breedte 3 m
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4.  Banden 
 rolweerstand
Voor het bepalen van de rolweerstand van een band heeft 
het Testcentrum een rolweerstandsmachine. Met deze 
machine kan de rolweerstand bepaald worden van zowel 
personenwagen- als vrachtwagenbanden. Ook is de ma-
chine van de RDW een referentiemachine. Dit wil zeggen 
dat de RDW met hun machine andere rolweerstandsma-
chines kan kalibreren voor het doen van testen volgens 
1222/2009 (Banden Labeling). 

Specificaties:
• Diameter 2 m
• Voldoet aan R117.02 en ISO 28580
•  Referentiemachine volgens 1222/2009  

(Banden Labeling)
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5. Aquaplaning trog
Voor het testen van de gevoeligheid voor aquaplaning van 
personenautobanden beschikt het Testcentrum over een 
traject waarop een waterfilm met een instelbare, constan-
te laagdikte tussen de 3 en de 40 mm kan worden aange-
bracht.

Specificaties:
• Lengte 70 m
• Breedte 0,5 m
• Diepte 3 tot 40 mm

6. Hellingbanen
De hellingbanen voor het testen van de werking van de 
parkeerrem en van het wegrijden op een helling zijn ge-
schikt voor alle voertuigcombinaties. Voor andere 
hellingshoeken zijn adapters aanwezig of kunnen deze 
speciaal geconstrueerd worden.

Specificaties:
• 12% helling over een lengte van 35 m
• 18% helling over een lengte van 25 m
• 30% helling over een lengte van 16 m
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7. Lage wrijvin gs-
baan (ABS- 
remsystemen)

ABS-remsystemen moeten ook worden getest op een 
glad wegdek. De lage wrijvingsbaan bestaat uit tegels van 
smeltbasalt met een wrijvingscoëfficiënt van 0,3 μ. Voor 
het verkrijgen van deze gewenste lage wrijving wordt de 
baan kunstmatig beregend. Hiertoe zijn aan beide zijden 
sproeisystemen aangebracht. In natte toestand is het rij-
den op dit wegdek overeenkomstig aan het rijden op droog 
ijs. Voor het testen van ABS-remsystemen zijn aan beide 
zijden van deze lage wrijvingsbaan stroken aangebracht 
van aan de ene zijde beton en aan de andere zijde asfalt, 
met een wrijvingscoëfficiënt van ± 0,6 μ, respectievelijk  
± 0,7 μ. Ook deze banen voldoen aan zeer hoge eisen qua 
vlakheid en reproduceerbare wrijving. Deze baancombina-
ties zijn geschikt voor split-mu testen: het beoordelen van 
het remgedrag op een wegdek met links en rechts zeer 
uiteenlopende wrijvingsweerstanden. 

Specificaties:
• Lengte 250 m
• Breedte 7 m
• Wrijvingscoëfficiënt 0,3 μ
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8. Meetvlakte
8a
Het Testcentrum heeft de beschikking over een meetvlakte 
met een uitgebreide range aan testmogelijkheden.  
Stabiliteits- en handlingproeven met alle soorten voertuigen 
kunnen hier worden uitgevoerd onder zowel droge als natte 
condities van het wegdek. Het traject is uitgerust met een 
adequaat bevloeiingssysteem.

Specificaties:
• Lengte 300 m
• Breedte 35 m
• Wrijvingscoëfficiënt 0,85 μ
• Dwarshelling 1%
• Langshelling 0%

8b
Een deel van de meetvlakte is voorzien van een epoxylaag 
met een lage wrijvingscoëfficiënt. In natte toestand is het 
wegdek geschikt om het gedrag van voertuigen, banden, 
ABS- en ESP- systemen te testen. Het baanvlak kan middels 
een sprinklerinstallatie onder water worden gezet.

Specificaties:
• Lengte 60 m
• Breedte 10 m
• Wrijvingscoëfficiënt 0,3 μ

8c
Er zijn dynamische cirkels aanwezig die direct verbonden 
zijn met de meetvlakte. Ook deze trajecten kunnen worden 
bevloeid zodat op droog én nat wegdek kan worden getest. 
De vlakte omvat twee volledige cirkelbanen met een hoge 
en lage wrijvingscoëfficiënt.

Specificaties: 
• Straal inwendig 35 m
• Straal uitwendig 45 m
• Oppervlakte buiten/binnen cirkel asfalt/ epoxy
• Wrijvingscoëfficiënt buitencirkel 0,85 μ
• Wrijvingscoëfficiënt binnencirkel 0,3 μ
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9. Dynamische meetvlakte
Deze meetvlakte heeft een diameter van 200 m. Dit maakt 
deze vlakte bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van 
handling proeven. Ook bij hoge snelheden kunnen combina-
ties van onder- en overstuur, remmen en stuurtesten op een 
veilige en verantwoorde manier worden uitgevoerd.

Specificaties:
• Wrijvingscoëfficiënt 0,85 μ
• Dwarshelling 1%
• Langshelling 0%

10. Lengte 
  diagonaal
Op het middenterrein van het Testcentrum liggen de geluid-
meetvlakte, de meetvlakte voor stabiliteit en de dynami-
sche vlakte in elkaars verlengde. Hierdoor is een diagonaal 
ontstaan die een grote verscheidenheid aan proeven mogelijk 
maakt. Bijvoorbeeld uitgebreide snelheids- en stabiliteitsbe-
proevingen aan huidige, maar ook aan toekomstige zware 
vrachtwagencombinaties. Omdat het traject ‘aftakt’ van de 
kombaan kunnen de testvlakten gemakkelijk met hoge - en 
gecontroleerde snelheid worden genaderd.

Specificaties:
• Lengte 1000 m.
• Langshelling 0%
• Dwarshelling 1%
• Wrijvingscoëfficiënt 0,85 μ
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11. Centrale testhal
In de centrale testhal kunnen diverse statische beproe-
vingsmogelijkheden zoals torsiestijfheid, vermoeiings-
sterkte, vermogensbepaling, remkrachten en nog veel 
meer, worden uitgevoerd. Deze ruimte wordt door de 
medewerkers van de RDW tevens gebruikt voor het prepa-
reren van voertuigen voor dynamische testen. De testhal 
is voorzien van remmenbanken en vermogensbanken voor 
alle soorten voertuigen, weegapparatuur, werkputten en 
een loopkraan.

Specificaties:
• Rembanken tot 40 kN remkracht
• Vermogensbanken voor 2- en 4-wielers
• Werkputten met lengte van 7, respectievelijk 18 m
• Weegapparatuur tot maximaal 15.000 kg per as
• Loopkraan maximaal 4.000 kg

In een aparte werkplaats is een opspanplaat voor 
trillings- en belastingsproeven opgesteld. Zowel on-
derdelen als complete body’s kunnen worden getest. 
Voor de aanmaak van gereedschappen en adapters 
zijn alle belangrijke verspanende en niet-verspanende  
bewerkingsmachines beschikbaar.

Bij de electro-afdeling van de RDW wordt meetappa-
ratuur zo nodig op maat ontwikkeld. Ook vindt hier de 
kalibratie van meet- en beproevingsapparatuur plaats. 
Dat gaat zowel om apparatuur van de RDW als om die 
van derden, die het beheer en de kalibratie van hun 
beproevingsapparatuur aan de RDW hebben toever-
trouwd.
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12.  Werkplaatsen en 
kantoorruimte

Voor het voorbereiden van homologatietesten en eigen  
research van voertuigconstructeurs zijn zelfstandige, 
afsluitbare werkplaatsen beschikbaar. Deze kunnen zowel 
incidenteel als langdurig worden gehuurd. Met deze werk-
plaatsen kan de RDW maximale privacy bieden voor alle
vertrouwelijke testen en voor productontwikkeling.

Specificaties:
• Diep 18 m
• Breed 7 m
• Verwarming
• Afzuiginstallatie
• Individuele alarminstallatie per werkplaats
•  Naar keuze voorzien van ruimten voor kantoren  

en instructie
•  In één werkplaats is een opspanplaat (3 x 10 m)  

beschikbaar voor het uitvoeren van trektesten

Nationale en Internationale Certificaten
Het Testcentrum is onderdeel van de RDW. De RDW is door 
de overheid aangewezen als de specialist op het gebied 
van voertuigtesten op basis van Europese toelatingseisen 
en als de Nederlandse keuringsautoriteit op het gebied van 
goedkeuringen en certificatie. 
U kunt bij de RDW dus niet alleen terecht voor het (laten) 

keuren van voertuigen of voertuigonderdelen maar ook voor 
de afgifte van alle (inter)nationale goedkeuringscertificaten 
(EU, EC en ECE). De RDW is één van de weinige Europese 
organisaties waar u testen en toelaten onder één dak vindt. 
Dat maakt de RDW tot een aantrekkelijke partner voor de 
voertuigindustrie.
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Kwaliteitssysteem
Van de hoge kwaliteit van het RDW Testcentrum getuigt 
het ISO 17025 certificaat wat al in het bezit is vanaf 1994. 
Daarnaast is het RDW Testcentrum als eerste instelling 
geaccrediteerd voor de nieuwe versie ISO/IEC 17025:2017. 
Typegoedkeuringsactiviteiten vinden altijd plaats onder het 
ISO 17025 kwaliteitssysteem. Jaarlijks wordt de lijst met 
verrichtingen geactualiseerd aan de eisen van de markt. 
Het Testcentrum voldoet daarnaast ook aan de strenge 
eisen van het Japanse ministerie van Transport en de 
Taiwanese VSCC (Vehicle Safety Certification Center). 
Hierdoor kunnen er testen volgens diverse TRIAS- 
reglementen en eisen van de VSCC worden uitgevoerd.

Veiligheid
Veiligheid bij het uitvoeren van testen is uiterst belangrijk. 
RDW kan door de inrichting en het voortdurend alerte vei-
ligheidspersoneel een veilig verloop van testen voldoende 
waarborgen.

•  Het baanverkeer wordt continu vanuit de verkeerstoren van 
het Testcentrum geobserveerd door deskundig en goed 
opgeleid beveiligingspersoneel.

• Deze observering worden ondersteund door video camera’s.
•  De verkeerstoren staat voortdurende in verbinding met de 

bestuurders van voertuigen op de testbanen.
•  Het merendeel van het personeel van het Testcentrum is 

gediplomeerd in het verlenen van eerste hulp.
•  Een voor reddingswerk toegeruste auto staat tijdens het 

testen direct vóór de verkeerstoren gereed om onmiddellijk 
bijstand te verlenen.

•  Rondom de testbaan is een geleiderail constructie aanwe-
zig voor auto’s en motoren. 

•  De testtrajecten zijn voortdurend afgesloten, zij kunnen  
alleen met toestemming van de veiligheidscoördinator  
worden betreden.

• Dagelijks wordt het gehele testcircuit geïnspecteerd.
•  Er is ook baanverlichting aanwezig waardoor ook in de  

avonduren veilig gebruik gemaakt kan worden van de baan.
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RDW Testcentrum
Overzicht

Kombaan
2.850 m

Lage wrijvings-
baan 250 m

Hellingbanen
12% - 30%

Wetgrip
150 x 7 m60 x 3 m

Geluidmeet- 
vlakte3 - 40 mm

Aquaplaning 
trog
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Openingstijden
Het Testcentrum is gedurende het gehele jaar tijdens werkdagen 
geopend van 08.00 tot 17.00 uur.  
Desgewenst kan een testopdracht of een door uzelf uit te voeren 
onderzoek ook op elk moment buiten deze openingstijden of  
gedurende de nachtelijke uren plaatsvinden.

Per opdracht heeft u te maken met één vaste contact- 
persoon. Dat geldt zowel voor het verkrijgen van een  
typegoedkeuring bij de RDW als voor het beheer van de 
faciliteiten voor uw eigen doeleinden. Vanaf het voorbereiden van 
de werkzaamheden tot en met het opleveren van het testrapport  
en de certificaten is deze contactpersoon het aanspreekpunt.

Testcentrum bevindt zich 15 km ten zuidoosten van  
Lelystad en is gelegen naast luchthaven Lelystad Airport. 

Tarieven
Voor de meest recente tarieven verwijzen we u naar onze website. 

RDW Testcentrum
Talingweg 76, 

8218 NX, Lelystad
Nederland

TCLplanning@rdw.nl
www.rdw.nl

0320-288585


