
                 
PERSBERICHT  

 

 

 

 
For news releases, photos and video, visit www.fordpers.be, www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.   

Follow www.facebook.com/FordBelgium, twitter.com/FordBelgie, www.youtube.com/fordofeurope  

 
 

 

www.youtube.com/fordofeurope 
 

 

 
 

www.twitter.com/FordEu 

 

 

 
 
 

www.youtube.com/fordo
feurope 
 

Nieuw snelheidsovaal op Ford Lommel Proving Ground 
 

• Volledige vernieuwing van het oppervlak van het snelheidsovaal op Lommel Proving Ground 

• Aanpassing aan de nieuwste generatie elektromotoren en rijhulpmiddelen 

• Investeringen van 24 miljoen euro in de afgelopen drie jaar 
 

Lommel, 16 december 2022 – Nadat één van zijn belangrijkste werktuigen verschillende maanden 
buiten gebruik was gebleven, heeft Ford Lommel Proving Ground deze donderdag 15/12 zijn nieuw 
snelheidsovaal ingehuldigd. Geert Van Noyen, Operations Manager Ford Lommel Proving Ground, Marc 
Maile, Chief Engineer Vehicle Evaluation & Validation Europe en Koen Estievenart, European Business 
Office Manager Vehicle Evaluation & Validation, gaven donderdag officieel het startsein voor het testwerk 
op het ovaal, in het bijzijn van 300 aanwezige personeelsleden van Ford Lommel Proving Ground. 
 
“Baan 5”, de officiële naam voor het snelheidsovaal, aangelegd in 1965 en voorzien van 3 rijvakken, was 
aanvankelijk bedekt met beton, waarbij elk rijvak een specifieke hoek had. In 1999 werd een rijvak 
toegevoegd en werd de hele baanbreedte geasfalteerd en voorzien van een parabolisch profiel, terwijl de 
veiligheid werd verbeterd met kabelvangers. Na 20 jaar intensief gebruik markeert 2022 de vernieuwing 
van de baan en het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van dit onmisbare instrument. 
 
Na technische voorbereidingen die in 2017 begonnen, startte het herstelproces in het eerste kwartaal van 
2022 en vereiste het 4.000 vrachtwagens om gefreesde asfalt te verwijderen, nieuw ondersteunend 
materiaal aan te voeren en 41.000 ton asfalt te leggen. De nieuwe baan 5 bestaat uit twee rechte stukken 
en twee kombochten en vereist het gebruik van een speciale machine, waarvan er slechts twee in de 
wereld zijn, die tegelijkertijd de drie stroken asfalt kan leggen met de parabolische hoek die de ingenieurs 
van Lommel Proving Ground wensten. 
 
Het werk, dat uiterste precisie vereiste voor perfecte vlakheid en afwezigheid van voegen, werd 
toevertrouwd aan SMB, een partnership van Strabag en Max Bögl, terwijl het asfalt werd geleverd door 
Willemen Infra. Baan 5 is 4,25 km lang en tussen 14 en 22 meter breed, een belangrijk instrument voor 
ontwikkelingswerk en duurzaamheidstests, waardoor tests met snelheden van meer dan 200 km/u 
mogelijk zijn. Het oppervlak is drie keer zo vlak als voorheen en de breedte van de rijvakken is aangepast 
voor het ontwikkelen en testen van hulpmiddelen voor de bestuurder. 
 
Baan 5 is zo gemaakt dat het mogelijk is onbeperkt op dezelfde rijstrook te rijden zonder stuurwielinput bij 
snelheden tot 168 km/u. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van geavanceerde rijhulpsystemen. Naast 
deze technologische ontwikkelingen zal deze baan uiteraard de duurzaamheidseigenschappen van de 
aandrijvingen, de prestaties en het uithoudingsvermogen van de remmen, het comfort en het dynamisch 
gedrag van alle Ford-voertuigen, zowel privé- als bedrijfsvoertuigen, toelaten.  
 
Voor de veiligheid van het personeel op Ford Lommel Proving Ground en voor de levensduur van het 
ovaal, werden de kombochten uitgerust met aan de buitenkant verbeterde veiligheidsrails die beter 
geschikt zijn om de belastingen van temperatuursverschillen op te vangen. De rechte stukken en de 
binnenkant van de twee bochten zijn voorzien van kabelvangrails, waardoor het risico van materiële en 
menselijke schade in vergelijking met traditionele veiligheidsrails sterk wordt verminderd.  
 
De herinrichting van baan 5 is een van de belangrijkste onderdelen van een investeringsprogramma van 
24 miljoen euro om de test- en ontwikkelingsinfrastructuur aan te passen aan elektrische voertuigen en 
de nieuwste technologieën voor bestuurdersassistentie. De investeringen omvatten onder andere de 
installatie van meer dan 100 laadpunten, de aankoop van robots voor de ontwikkeling van 
rijhulptechnologieën, en de bouw van een nieuwe brug over baan 5. 
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### 
 

About Ford Motor Company 
Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan, that is committed to 
helping build a better world, where every person is free to move and pursue their dreams. The company’s 
Ford+ plan for growth and value creation combines existing strengths, new capabilities and always-on 
relationships with customers to enrich experiences for and deepen the loyalty of those customers. Ford 
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars 
and Lincoln luxury vehicles, as well as connected services. Additionally, Ford is establishing leadership 
positions in mobility solutions, including self-driving technology, and provides financial services through 
Ford Motor Credit Company. Ford employs about 182,000 people worldwide. More information about the 
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 35,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 54,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned facilities and six unconsolidated joint venture 
facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was 
founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 
approximately 370 employees. 
Ford Lommel Proving Ground offers high end Drive Training for external companies, associations and 
private individuals.  
 

### 
 

Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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