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Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel   Geldend van 21-01-2020 
t/m heden 
Besluit van 29 januari 1986, houdende regelen met betrekking tot bepaalde ladders en trappen 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 januari 
1985, DG Vgz/VVP/P, nr. 80093, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, 
P. H. van Zeil en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Kappeyne van de 
Coppello; 
Overwegende dat het wenselijk is met betrekking tot de veiligheid van bepaalde ladders en trappen 
regelen te stellen ter voorkoming van lichamelijk letsel; 
Gelet op de artikelen 1, 14, 14a, 16 en 16a van de Warenwet (Stb. 1935, 793); 
De Adviescommissie Warenwet gehoord (advies van 10 juni 1983, nr. 13451(11)15); 
De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1985, no. W13.85.0102/21.5.25); 
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 16 
januari 1986, DG Vgz/VVP/P, nr. 82331, uitgebracht mede namens voornoemde Staatssecretaris van 
Economische Zaken en voornoemde Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1 

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a.  draagbaar klimmaterieel: de waar, bestaande uit bomen of stijlen en treden of sporten 
alsmede beslag en al dan niet voorzien van een daarmee één geheel uitmakend platform of 
standplaats, bedoeld om één gebruiker tegelijk de mogelijkheid te verschaffen een 
hoogteverschil te overbruggen dan wel een verhoogde c.q. verlaagde standplaats te bieden, 
en die bedoeld is om zonder mechanische hulpmiddelen te worden getransporteerd; 

b.  bomen of stijlen: de onderdelen van draagbaar klimmaterieel, die ten doel hebben de treden of 
sporten op een vaste afstand van elkaar te ondersteunen, het geheel de nodige stijfheid en 
stabiliteit te geven en tevens de gebruiker het nodige houvast te bieden; 

c.  treden of sporten: de op onderling gelijke afstand aanwezige horizontale onderdelen van het 
draagbare klimmaterieel, die als sta- en klimvlak dienst kunnen doen; 

d.  platform of standplaats: een onderdeel van draagbaar klimmaterieel als bedoeld onder c, met 
een vergroot oppervlak dat als hoogste standplaats kan fungeren; 

e.  beslag: alle onderdelen van het draagbare klimmaterieel niet genoemd onder b, c en d, die 
noodzakelijk zijn om het klimmaterieel te laten functioneren. 

 
2. In de zin van dit besluit wordt niet verstaan onder draagbaar klimmaterieel: 

a. draagbaar klimmaterieel bedoeld om uitsluitend als speelgoed te worden gebruikt; 
b. door Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid tezamen aan te wijzen draagbaar klimmaterieel. 
 
Artikel 1a 

Het is verboden draagbaar klimmaterieel te verhandelen, te vervaardigen of binnen Nederlands 
grondgebied te brengen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde 
voorschriften. 
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Artikel 2 

1. Draagbaar klimmaterieel moet: 

a. voor wat betreft aard, samenstelling en andere eigenschappen van het gebezigde materiaal 
deugdelijk zijn; 

b. een zodanige constructie hebben dat het gevaar voor de gebruiker om letsel op te lopen, dat 
bij gebruik van klimmaterieel aanwezig is, door de uitwendige staat, de stabiliteit of de sterkte 
van het draagbare klimmaterieel niet wordt vergroot. 

 
2. Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

tezamen kunnen omtrent het in het eerste lid bepaalde nadere regelen stellen. Deze regelen 
worden in de Staatscourant bekend gemaakt. 

Artikel 3 

1. Draagbaar klimmaterieel moet zijn voorzien van de volgende aanduidingen: 

a. type-aanduiding van de waar; 
b. de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant, importeur of verkoper; 
c. een gebruiksaanwijzing welke, voor zover van toepassing, in ieder geval de voorschriften A5, 

B3, B10, C3 en C8 van de bij dit besluit behorende bijlage "Voorschriften inzake de inhoud van 
de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel", of voorschriften van 
gelijke strekking bevat, alsmede een verwijzing naar een in het derde lid genoemde 
handleiding. 

 
2. De in het eerste lid genoemde aanduidingen moeten in de Nederlandse taal gesteld, duidelijk 

leesbaar en onuitwisbaar op de waar zijn aangebracht waarbij de in het eerste lid onder c 
genoemde gebruiksaanwijzing zich op een in een gebruikssituatie goed zichtbare plaats dient te 
bevinden. 

3. Draagbaar klimmaterieel moet zijn vergezeld van een handleiding welke tenminste de in de bij dit 
besluit behorende bijlage "Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de 
handleiding voor draagbaar klimmaterieel" genoemde voorschriften bevat, of voorschriften van 
gelijke strekking, voorzover deze betrekking hebben op het betreffende materieel. Deze 
handleiding moet duidelijk leesbaar zijn en in de Nederlandse taal zijn gesteld. 

Artikel 4 

1. Voor de beoordeling of draagbaar klimmaterieel voldoet aan het bij of krachtens dit besluit 
bepaalde, moet worden gebruik gemaakt van de terzake door Onze Ministers van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde 
onderzoekingsmethoden voorzover deze daarvoor toereikend zijn. 

2. Deze onderzoekingsmethoden worden in de Staatscourant bekend gemaakt. 

Artikel 5 

[Vervallen per 09-05-2012] 

Artikel 6 

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State. 
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's-Gravenhage, 29 januari 1986 

Beatrix 
 
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,  J. P. van der Reijden 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken,  P. H. van Zeil 
 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  A. Kappeyne van de Coppello 

 
Uitgegeven de twintigste maart 1986 

 
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes   

 

 

Bijlage bij Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) 

Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar 
klimmaterieel. 

A. Inspectie en voorbereiding 

A. 1. Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en voor ieder gebruik. 
A. 2. Controleer vóór ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en 
werking. 
A. 3. Gebruik nooit beschadigd of gebroken draagbaar klimmaterieel. 
A. 4. Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmaterieel. 
Laat reparaties van draagbaar klimmaterieel over aan een terzake deskundige. 
A. 5. Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, 
modder, sneeuw en olie. 

B. Toepassing en plaatsing 

I. Algemeen 

B. 1. Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak 
geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmaterieel. 
B. 2. Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar 
klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d.. 
B. 3. Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak. 
B. 4. Plaats draagbaar klimmaterieel niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde 
ondergrond. 
B. 5. Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmaterieel voor een deuropening, in een passage 
e.d. moet worden opgesteld. 
B. 6. Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen 
draagbaar klimmaterieel op minimaal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande 
elektrische delen. 
B. 7. Gebruik bij harde wind - windkracht 6 - buitenshuis geen draagbaar klimmaterieel. 
B. 8. Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen. 
B. 9. Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als vrijstaand draagbaar 
klimmaterieel, nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt. 
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II. Voor draagbaar klimmaterieel welk tegen een muur, wand of gevel wordt geplaatst 

B. 10. Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de afstand van de voet van het draagbaar 
klimmaterieel tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het draagbaar 
klimmaterieel. (Het draagbare klimmaterieel behoort in deze stand onder een hoek van ± 75° ten 
opzichte van het horizontale vlak te staan). 
B. 11. Stel draagbaar klimmaterieel op tegen een stevig dragend punt, nooit tegen een raam. 
B. 12. Gebruik draagbaar klimmaterieel van de goede lengte. Het draagbaar klimmaterieel dient 
tenminste één meter uit te steken boven de plaats waartoe het toegang geeft. 
B. 13. Plaats draagbaar klimmaterieel welk kan worden opgestoken zodanig, dat alleen beklimming 
mogelijk is aan de opgestoken zijde. 
B. 14. Let er op dat bij meerdelig draagbaar klimmaterieel, welk in uitgeschoven of opgestoken stand 
wordt gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen. 
B. 15. Het optrektouw moet in de gebruiksstand van het draagbare klimmaterieel zijn vastgezet aan 
een sport. 

C. Beklimming en gebruik 

C. 1. Beklim draagbaar klimmaterieel altijd met het gezicht er naar toe. 
C. 2. Beklim draagbaar klimmaterieel alleen, wanneer u minimaal één hand vrij hebt om het vast te 
houden. 
C. 3. Beklim draagbaar klimmaterieel zonder platform nooit hoger dan de vierde standplaats van 
bovenaf. 
C. 4. Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen slippers, schoenen met hoge hak of 
klompschoenen. 
C. 5. Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen schoeisel met gladde of vervuilde zolen. 
C. 6. Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het draagbaar 
klimmaterieel staat. 
C. 7. Ga nooit met één voet op draagbaar klimmaterieel en met de andere voet op bijvoorbeeld een 
raamkozijn staan. 
C. 8. Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar klimmaterieel wat vaker. 
C. 9. Verplaats draagbaar klimmaterieel niet wanneer u er op staat. 

D. Onderhoud en opslag 

D. 1. Onderhoud draagbaar klimmaterieel volgens de voorschriften. 
D. 2. Inspecteer draagbaar klimmaterieel geregeld op gebreken, zoals vervorming en slijtage. 
D. 3. Laat iedere beschadiging aan draagbaar klimmaterieel zo spoedig mogelijk repareren door een 
terzake deskundige. 
D. 4. Houd draagbaar klimmaterieel schoon en vrij van ongerechtigheden. 
D. 5. Behandel houten draagbaar klimmaterieel minimaal één maal per jaar met een 
houtconserveringsmiddel of met blanke lak. 
D. 6. Schilder houten draagbaar klimmaterieel nooit met verf. 
D. 7. Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel. 
D. 8. Berg draagbaar klimmaterieel zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen. 
D. 9. Berg houten draagbaar klimmaterieel op in een koele en voldoende geventileerde ruimte. 

Deze bijlage behoort bij het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet). 
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Warenwetregeling draagbaar klimmaterieel   Geldend van 31-01-2020 
t/m heden 
Regeling nadere eisen draagbaar klimmaterieel (Warenwet) 

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de staatssecretaris van Economische 
Zaken, P. H. van Zeil en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Kappeyne 
van de Coppello, 

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) (Stb. 1986, 86); 
De Adviescommissie Warenwet gehoord (advies van 10 juni 1983, nr. 13451/(11)15); 

Besluiten: 

Artikel 1 

1. De afstand tussen de treden of sporten of tussen de treden of sporten en het platform of de 
standplaats dient onderling gelijk te zijn, met een tolerantie van + of – 10 mm. 

2. De lengte van de treden of sporten, gemeten tussen de bomen of stijlen, moet ten minste 280 mm 
bedragen. 

Artikel 2 

De afstand tussen de onderste trede of sport en het onderste uiteinde van de boom of stijl mag 
maximaal de in artikel 1, eerste lid, bedoelde afstand + 15 mm bedragen en moet minimaal de helft 
van die afstand bedragen. 

Artikel 3 

Indien het draagbare klimmaterieel is voorzien van een platform welk als standplaats kan dienen, dan 
dient dit platform te zijn voorzien van een steunbeugel waarvan de steunverlenende zijde in zijn 
verticale projectie niet buiten het platform mag steken en waarbij de verticale afstand, gemeten tussen 
platform en steunbeugel, ten minste 600 mm dient te bedragen. 

Artikel 4 

Indien het draagbare klimmaterieel is voorzien van een platform, dan mag dit platform maximaal 30 
mm buiten zijn achterste ondersteuningspunt en 10 mm buiten zijn voorste ondersteuningspunt 
uitsteken terwijl de voorkant niet buiten hetzelfde vlak uit mag steken als het vlak van de voorkant van 
een trede c.q. sport als die in plaats van het platform aangebracht zou zijn. 

Artikel 5 

1. In dit artikel wordt onder reformladder verstaan: draagbaar klimmaterieel dat zowel vrijstaand als 
aanleunend gebruikt kan worden. 

2. Zowel de bovenzijde van de treden of sporten en het platform als de onderzijde der stijlen of 
bomen van het draagbare klimmaterieel dienen voldoende stroef te zijn. 

3. De uitwendige breedte van één basisdeel van een reformladder, is gemeten aan de onderzijde 
minimaal gelijk aan de inwendige breedte ter plaatse van de bovenste sport of trede of het 
platform, vermeerderd met ten minste 17,5% van de lengte van de boom of stijl, gemeten vanaf de 
voet tot aan het scharnierpunt voor 2-delige en 3-delige reformladders. 



 
 
Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel  
 
4. Voor al het overige draagbare klimmaterieel, bedoeld om vrijstaand te worden opgesteld, dient de 

in het derde lid bedoelde basisverbreding ten minste 12,5% van de lengte van de boom of stijl, 
gemeten vanaf de voet tot aan het scharnierpunt, te bedragen. In het geval van een 4-delige 
reformladder bezitten beide basisdelen deze verbreding. 

Artikel 6 

Draagbaar klimmaterieel, bestaande uit meerdere beklimbare delen die in uitgeschoven of opgestoken 
stand kunnen worden gebruikt, dient zodanig te zijn geconstrueerd dat de uiterste gebruiksstand van 
de beklimbare delen begrensd is en dat het samengestelde klimmaterieel in maximale gebruikslengte 
een weerstand tegen doorbuiging heeft die minimaal gelijk is aan de vereiste waarde voor enkelvoudig 
klimmaterieel van gelijke lengte. 

Artikel 7 

Bij draagbaar klimmaterieel als bedoeld in artikel 6, welk van een optrekconstructie is voorzien, dient 
deze constructie zodanig te zijn uitgevoerd dat bij het loslaten of het breken van de optreklijn het 
onderste opgetrokken deel van het klimmaterieel over niet meer dan één sport c.q. trede-afstand kan 
zakken; de optreklijn moet een diameter hebben van ten minste 8 mm en een trekkracht van ten 
minste 4000 N kunnen doorstaan. 

Artikel 8 

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling draagbaar klimmaterieel. 

Artikel 9 

1. Deze regeling wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant 
bekendgemaakt. 

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1987 met dien verstande dat zij 
gedurende drie maanden na de inwerkingtreding niet geldt ten aanzien van waren welke vóór die 
datum in de handel zijn gebracht. 

 
 
 
Rijswijk, 25 april 1986 
 
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,  J.P. van der Reijden 
 
De staatssecretaris van Economische Zaken, P.H. van Zeil 
 
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  A. Kappeyne van de Coppello 
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Warenwetregeling methoden van onderzoek draagbaar 
klimmaterieel   Geldend van 31-01-2020 t/m heden 
Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet) 

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de staatssecretaris van Economische 
Zaken, P. H. van Zeil en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Kappeyne 
van de Coppello, 

Gelet op artikel 4 van het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) (Stb. 1986, 86); 
De Adviescommissie Warenwet gehoord (advies van 10 juni 1983, nr. 13451/(11)15); 

Besluiten: 

Artikel 1 

Ten aanzien van draagbaar klimmaterieel gelden de onderzoeksmethoden omschreven in de bijlage 
bij deze regeling. 

Artikel 2 

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling methoden van onderzoek draagbaar 
klimmaterieel. 

Artikel 3 

1. Deze regeling wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant 
bekendgemaakt. 

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1987 met dien verstande dat zij 
gedurende drie maanden na de inwerkingtreding niet geldt ten aanzien van de beoordeling van 
waren die vóór die datum in de handel zijn gebracht. 

 
 
 
Rijswijk, 25 april 1986 
 
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,  J.P. van der Reijden 
 
De staatssecretaris van Economische Zaken,  P.H. van Zeil 
 
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  A. Kappeyne van de Coppello   
Bijlage Beproevingen van de stabiliteit, sterkte en stijfheid van draagbaar klimmaterieel 

1. Voorbereiding van het te beproeven materieel 

Plaats het draagbare klimmaterieel op een voldoende draagkrachtig horizontaal vlak in het geval het 
betreft: 

a. draagbaar klimmaterieel welk bedoeld is om vrijstaand te worden gebruikt in geheel geopende 
stand; 
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b. draagbaar klimmaterieel welk bedoeld is om niet vrijstaand te worden gebruikt in geheel 
opgestoken c.q. uitgeschoven stand onder een hoek van 75° op een horizontaal vlak en tegen 
een voldoende draagkrachtig verticaal vlak; 

c. draagbaar klimmaterieel welk is bedoeld om zowel in de standen als onder a en b bedoeld te 
worden gebruikt, dient in beide standen te worden beproefd. 

 
Breng in het midden van het beklimbare deel een verticale kracht van 1000 N aan op de sport c.q. 
trede over een oppervlakte van 90 mm breed en de gehele diepte. Handhaaf de belasting gedurende 
600 seconden. 
Draagbaar klimmaterieel, dat tweezijdig beklommen kan worden, moet aan beide zijden als boven 
omschreven worden belast. Daarna moet hetzelfde draagbare klimmaterieel aan de volgende 
beproevingen worden onderworpen. 
Breng het oplegpunt van één stijl omhoog en plaats er een blokje tussen van 10 mm dikte. Handhaaf 
de belasting gedurende 600 seconden. Verwijder de belasting en herhaal de beproeving met het 
blokje achtereenvolgens onder alle overige stijlen of bomen van het draagbare klimmaterieel. Daarna 
moet hetzelfde draagbare klimmaterieel aan de volgende beproevingen weerstand kunnen bieden. 

2. Weerstand van het vrijstaand draagbare klimmaterieel tegen statische belastingen 

a. Plaats het draagbare klimmaterieel, dat bedoeld is om vrijstaand te worden gebruikt, in geheel 
geopende stand op een voldoende draagkrachtig horizontaal vlak en blokkeer de voeten van 
beide delen op dit vlak. Breng op het midden van het platform of, indien dit niet aanwezig is, op 
de bovenste trede c.q. sport een gelijkmatig verdeelde belasting aan van 3500 N, verdeeld 
over een oppervlakte met een lengte van 90 mm en de diepte van de sport, trede of het 
platform (zie fig. 1). Handhaaf de belasting gedurende 600 seconden. 

b. Verwijder de blokkering van de voeten en plaats de voeten ieder apart op vrijlopende 
rollen. Belast het vrijstaande draagbare klimmaterieel op de onder 2a genoemde wijze met een 
belasting van 2600 N in plaats van 3500 N. 

c. Na het opheffen van de belasting mag in het vrijstaand draagbare klimmaterieel, zowel na de 
onder 2a als 2b genoemde beproeving geen zichtbare blijvende vormverandering worden 
geconstateerd. 
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Figuur 1 
 

3. Weerstand van de stijlen of bomen tegen doorbuiging bij statische belasting van 3500 N 

a. Plaats het draagbare klimmaterieel dat niet vrijstaand kan worden gebruikt in geheel 
opgestoken c.q. uitgeschoven stand onder een hoek 75° op een horizontaal vlak en tegen een 
voldoende draagkrachtig verticaal vlak. Breng op het midden van die trede c.q. sport die het 
dichtst bij het midden van de stijlen ligt (zie fig. 2) een gelijkmatig verdeelde verticale belasting 
aan van 3500 N, verdeeld over een oppervlakte met een lengte van 90 mm en de diepte van 
de sport c.q. trede. Handhaaf de belasting gedurende 600 seconden. 

b. Plaats het draagbare klimmaterieel dat vrijstaand kan worden gebruikt in geheel geopende 
stand op een voldoende draagkrachtig horizontaal vlak. Breng de onder 3a beschreven 
belasting aan. 

c. Na het opheffen van de belasting mag zowel na de onder 3a als 3b genoemde beproeving, in 
de stijlen of bomen geen blijvende vormverandering zijn opgetreden, uitgezonderd bij stijlen of 
bomen vervaardigd uit aluminium, waarbij een blijvende vormverandering van ten hoogste 
1/1000 van de lengte van de boom of stijl mag zijn opgetreden. In het geval van vrijstaand 
beproefd draagbaar klimmaterieel wordt in dit geval met de lengte, de afstand tussen de voet 
en het scharnierpunt van stijlen of bomen bedoeld. 
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Figuur 2 
 
4. Weerstand van de treden of sporten tegen doorbuiging, bij een belasting van 3500 N 

Een verticale belasting van 3500 N wordt bij een opstelling van het klimmaterieel als beschreven 
onder 1 a, b en c aangebracht over een oppervlakte van 90 mm breedte en de gehele diepte op het 
midden van een trede of sport. Handhaaf de belasting gedurende 600 seconden. 
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Na deze beproeving mag een blijvende vormverandering, zoals weergegeven door de maat × in figuur 
3, van maximaal 1/100 maal de lengte van de trede of de sport zijn opgetreden. ledere trede of sport 
dient aan deze eis te voldoen. 

 
 
 Figuur 3 
 

5. Afschuifsterkte van de trede- c.q. sportbevestiging 

De afschuifsterkte van de trede- c.q. sportbevestiging wordt beproefd door bij een opstelling van het 
draagbare klimmaterieel als beschreven onder 1 a, b en c een verticale belasting van 3500 N over een 
opperviak van 90 mm breedte en de gehele diepte aan te brengen op de zwakste trede of sport, zo 
dicht mogelijk bij de stijl of boom (zie fig. 4a). 
Handhaaf de belasting gedurende 600 seconden. 
Indien het draagbare klimmaterieel is voorzien van een platform dan wordt deze test ook uitgevoerd 
op de bevestiging van het platform aan de voor- en achterstijl of boom. Daartoe wordt een verticale 
belasting van 3500 N over een oppervlakte van 90 × 90 mm op het platform aangebracht (zie fig. 4b), 
zo dicht mogelijk bij de voor- respectievelijk achterstijl of boom. 
Na het opheffen van de belasting mag geen blijvende vormverandering worden geconstateerd en mag 
geen breuk in de bevestigingspunten zijn ontstaan. 
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Figuur 4a 

 
 
 Figuur 4b 
Bovenaanzicht platform  
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6. Mechanische treksterkte trede- c.q. sportbevestiging 

Voor de beproeving van de trede- c.q. sportbevestiging moet in de lengterichting van de trede c.q. 
sport een geleidelijk toenemende trekkracht tot ten minste 3500 N worden uitgeoefend. In de 
verbinding tussen de trede c.q. sport en de stijl c.q. boom mag hierbij geen scheidende breuk 
ontstaan. 

7. Statisch wringend moment op willekeurige trede c.q. sport 

Op de trede- c.q. sportbevestiging wordt een wringend moment uitgeoefend door in het midden van de 
trede c.q. sport met behulp van een klemstuk dat de trede c.q. sport omvat over een breedte van 90 
mm en de gehele diepte een wringend moment (M) aan te brengen ter grootte van 150 Nm (zie fig. 5). 
Handhaaf de belasting gedurende 600 seconden. 
In de verbinding tussen de trede c.q. sport en de stijl c.q. boom mag hierbij geen scheidende breuk 
ontstaan. 

 
 
 Figuur 5 
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8. Vermoeidheidsproef onder torsie 

Op de trede- c.q. sportbevestiging wordt een wringend moment uitgeoefend door in het midden van de 
trede c.q. sport met behulp van een klemstuk, dat de trede c.q. sport omvat, over een breedte van 90 
mm en de gehele diepte een wringend moment M aan te brengen, (zie fig. 5). 
De grootte van het wringend moment is afhankelijk van de diepte van de trede c.q. sport en wordt 
bepaald door: 

 M = 1000 . d Nm; 
 d = diepte of diameter van de trede c.q. sport in (m). 
 Voor het moment M gelden als minimale en maximale waarde: Mmin = 25 Nm; Mmax = 75 Nm. 

 
De trede-/sportbevestiging wordt 10 000 maal aan deze wringproef onderworpen, met dien verstande 
dat het wringend moment dezelfde richting heeft als aangegeven in fig. 5. Het wringend moment dient 
één maal per seconde te worden aangebracht. 
Na deze beproeving mag de trede- c.q. sportbevestiging met de stijl c.q. boom niet zijn losgeraakt. 

9. Doorbuiging onder asymmetrische belasting 

Het draagbare klimmaterieel wordt horizontaal opgelegd, waarbij de stijlen of bomen op 200 mm van 
de einden of scharnierpunten worden ondersteund (zie fig. 6 en 7). 
Het draagbare klimmaterieel bestaande uit meerdere beklimbare delen moet tot aan de begrenzingen 
worden uitgeschoven c.q. opgestoken. Het draagbare klimmaterieel wordt beproefd door midden 
tussen de steunpunten één der stijlen c.q. bomen met 250 N te belasten (zie fig. 6 en 7). 
Bepaal de hoek α, die wordt gevormd door de hoekverdraaiing van het vlak door de belaste en de 
onbelaste stijl en het horizontale vlak. Vervolgens wordt de proef herhaald, waarbij de andere stijl c.q. 
boom wordt belast. Handhaaf in beide gevallen de belasting gedurende 600 seconden. Indien het 
draagbare klimmaterieel is voorzien van een niet-beklimbaar deel, wordt dit op analoge wijze 
beproefd. De hoek mag niet groter zijn dan in de onderstaande tabel voor het betreffende 
klimmaterieel is aangegeven. 

 Lengte van het draagbare klimmaterieel in meters 
tussen de oplegpunten  

 Max. hoek in graden  

<3  2  

3,50  2,5  

4  2,75  

4,50  3  

5  3,4  

5,50  3,6  

6  3,9  

6,50  4,2  

7  4,5  

7,50  4,8  

8  5  

8,50  5,3  
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9  5,5  

9,50  5,8  

10  6  

10,50  6,2  

11  6,5  

11,50  6,7  

12  6,9  

12,50  7,1  

13  7,3  

13,50  7,5  

14  7,7  

14,50  7,9  

>15  8,1  

 

 
Tussenliggende waarden mogen rechtlijnig worden geïnterpoleerd. 

 
 
 Figuur 6 
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Figuur 7 
 

10. Slip- of stroefheidstest van de voeten 

Om de voeten van het draagbare klimmaterieel op stroefheid te testen, wordt gebruik gemaakt van 
een standaard ladder waarop de te testen voeten gemonteerd zijn. Deze standaardladder dient een 
totale lengte van 3 meter te hebben en wordt opgesteld tegen een verticaal vlak, onder een hoek van 
75° met het horizontale vlak (zie figuur 8). 
Zowel het horizontale als het verticale vlak waartegen het draagbare klimmaterieel rust is voorzien van 
een glad en droog oppervlak van multiplex. Op de sport, het meest dichtbij het midden van de stijl, 
wordt een verticale kracht V aangebracht ter grootte van 1500 N, terwijl er een horizontale kracht H ter 
plaatse van de voeten van het draagbare klimmaterieel wordt aangebracht ter grootte van 250 N. De 
kracht H wordt gelijkmatig over beide voeten van het draagbare klimmaterieel verdeeld. De plaats en 
richting waarop deze krachten aangrijpen zijn aangegeven in figuur 8. De gemeten horizontale 
verplaatsing van de voeten van het draagbare klimmaterieel mag na deze beproeving maximaal 5 mm 
bedragen. 
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Figuur 8 
 

11. Vernietiging beproefd draagbaar klimmaterieel 

Het beproefde draagbare klimmaterieel, uitgezonderd bewijsstukken, moet zo snel mogelijk na de 
beproeving vernietigd worden. 


