
 

 

Netten 

 

Personenopvangnetten, ook wel vangnetten, veiligheidsnetten of valnetten genoemd, zijn 
een vorm van collectieve valbeveiliging. 

U kent wellicht de horizontaal gehangen netten die mensen opvangen indien ze van een 
hoger gelegen werkplek vallen 

De Europese norm EN 1263-1 beschrijft het gebruik en eisen waaraan de 
personenopvangnetten moeten voldoen. 

 EN 1263-1 type S, horizontaal geplaatst, om val van hoger gelegen werkvloer op te 
vangen. Enkele vereisten: maaswijdte 45mm of 60mm of 100mm. Met randkoord 11mm   

 EN 1263-1 type U, zijwandnetten, worden verticaal gemonteerd aan de rand van de 
werkvloer. 

 EN 1263-1 type T, worden horizontaal geplaatst onder de rand van de vloer. 

 EN 1263-1 type V is een in ons land zeldzame combinatie van horizontale en verticale 
ophanging onder de werkvloer 

Personenopvangnetten type U 

Personenopvangen moeten uiteraard ook correct worden geplaatst, om een goede 
valbeveiliging te garanderen. 

Dat wordt vastgelegd in EN 1263-2.  Enkele punten daaruit: 

De netten kunnen rondom met touw bevestigd worden aan vaste ophangpunten, maximale 
tussenafstand van deze ophangpunten is 2,50m. 

Touw volgens EN 1263-1 type O 

De ophangpunten dienen voldoende stevig te zijn, berekend op een last van ten minste 6 
kN onder een hoek α van 45°.   

De eigenlijke ophanging wordt verwezenlijkt door het randkoord van het net vast te 
knopen aan het ophangpunt. Indien je een enkel touw gebruikt, moet dit touw min. 30 kN 
breeksterkte hebben, Met dubbel touwpart volstaat 15 kN. 

Als het net te groot is, kan je het verkorten door het mét randtouw op te draaien. 

Bij het vastbinden aan ophangpunt steeds het dikkere randkoord omvatten, nooit enkel aan 
de mazen van het net. 

Indien er andere bevestigingsmiddelen dan touw ingezet worden (vb. karabijnhaken) dient 
men de instructies van de fabrikant te volgen. EN 1263-2 zegt daar niets over. 

Evenmin beschrijft EN 1263-2 de maximale opening tussen rand van het net en de wand of 
draagconstructie. Probeer het net zodanig op te spannen dat de opening niet meer dan 
10cm is. Op moeilijke plaatsen zoals rond kolommen of leidingen is een opening tot 22,5cm 
toegestaan. 
 

Soms is de te beveiligen oppervlakte te groot voor één net. Opvangnetten mogen met 
elkaar verbonden worden met koppelingstouw met min. breeksterkte 7,5 kN. Dit 
koppelingstouw wordt dan gevlochten aan het randtouw van beider netten, maas per maas. 
De uiteinden van het koppelingstouw worden geknoopt aan de hoekmazen. In plaats van te 
koppelen, mogen netten ook over elkaar gehangen worden, maar ze moeten dan overal 
minstens 2 meter overlappen 

 



 

 

Idealiter hangt men het net zo dicht mogelijk onder de te beveiligen werkplek, dan is het 
gevaar op verwondingen het kleinst. 

Valhoogte is de afstand tussen werkplek en plaats van inslag in het net.  

Maximum 2 meter valhoogte voor netten kleiner dan 35m²  

Maximum 2 meter valhoogte indien de spanwijdte van het net kleiner is dan 5 meter 

Maximum 3 meter valhoogte aan de randen van het net, en tot 2 meter van de rand 

Maximum 6 meter in alle andere gevallen 

 

Wanneer mensen in een net vallen zal dat net vervormen en doorbuigen. Het gevaar 
bestaat dat de gevallene zich kwetst aan onderliggende obstakels 

Het is daarom van het grootste belang om ook de situatie onder de netten in ogenschouw 
te nemen. 

De doorbuiging is afhankelijk van spanwijdte (kortste zijde van het net) en de valhoogte. 

In deze tabel vindt u enkele waarden. 

 

Zijwandnetten type U 

Deze netten zorgen ervoor dat mensen worden tegengehouden aan de rand, en dus niet 
kunnen vallen. 

Zijwandnetten hebben geen randkoord, wel een dikker zoomtouw rondom. 

Zijwandnetten moeten verticaal bevestigd worden aan v.b. stelling of een andere 
voldoende stevige structuur. Dit mag op 3 manieren: 

 Het net dient maas over maas over de horizontale leuningbuis geschoven. 

Het net vastmaken aan de leuningbuis met gespriemen of sjorkoorden met knevelsluiting, 
elke 75cm.  

Het net maas over maas vlechten over leuningbuis.  Het daartoe te gebruiken touw dient 
een breeksterkte van minstens 7,5 kN te hebben. 

Keuring 

Elk net verzwakt door blootstelling aan de elementen. Vooral Uv-straling doet de vezels 
verouderen. 

De jaarlijkse keuring moet nagaan of het net nog sterk genoeg is.  

Aan elk veiligheidsnet hangen 3 gelabelde testmazen.  Om te keuren dient men één 
testmaas los te maken en op te sturen naar fabrikant. In het labo wordt een trekproef 
uitgevoerd. Bij positief resultaat ontvangt u een keuringslabel met aanduiding volgende 
keuringsdatum. Bij negatief resultaat mag het niet meer gebruikt worden als valbeveiliging. 

 

  

Netten voor materiaalopvang 

Er bestaat geen norm hierover. 

Een courante oplossing is om bovenop een personenopvangnet een fijnmazig doek te 
bevestigen. 

 


