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rotonde-concept
Rotondes volgens het Haringman rotonde-concept zijn overal
toepasbaar en dragen bij aan de verkeersveiligheid.

VERKEERSVEILIG

voor ELKE SITUATIE EEN OPLOSSING

de grond-, weg- en waterbouw. Ons bedrijf volgt alle ont-

wij u graag bij het vinden van de juiste oplossing voor uw

wikkelingen op het gebied van infrastructuur op de voet,

situatie. Haringman Betonwaren biedt u de mogelijkheid om

bijvoorbeeld de problematiek in de verkeersveiligheid en het

met behulp van innovatieve producten een verkeersveilige,

milieu.

onderhoudsvriendelijke en duurzame oplossing te creëren.

Bij het ontwikkelen van concepten en producten houden

Producten zoals het rotondeblok met reflecterende steen-

wij rekening met de laatste richtlijnen en ontwikkelingen.

slag, het Hydroblock®, de rotondeband met antislipprofiel

Tijdens de ontwikkeling van kant en klare oplossingen voor

en de grasbetontegel maken het voor u mogelijk om naast

rotondes hebben we onder andere de publicaties van het

de standaard mogelijkheden te kiezen voor een innovatieve,

nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, ver-

verkeersveilige en duurzame oplossing. Bijkomend voordeel

voer en openbare ruimte (CROW) als leidraad genomen.

is dat deze oplossingen niet leiden tot een verhoging van de

Haringman Betonwaren is een producent en leverancier voor

Met onze kennis en ervaring op het gebied van rotondes helpen

kosten.
Elke maatregel die bijdraagt aan het verhogen van de verkeersveiligheid is welkom. Wij bieden daarom maatregelen die
makkelijk toepasbaar zijn en een bewezen veilig effect hebben.

RICHTLIJNEN EN VEILIGHEID

rotondes die ten gunste komt aan de visie “Duurzaam Veilig”

EEN DIJK VAN EEN
MACHINAAL CONCEPT

verkeer.

Haringman Betonwaren biedt het concept “Machinaal

Door het toepassen van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het CROW ontstaat er een uniformiteit aan

plaatsen” aan voor grasbetontegels en Hydroblock®. In dit

De visie “Duurzaam Veilig” gaat over de verkeersveiligheid

concept verzorgen wij in overleg met de opdrachtgever, de

en heeft als doel ongevallen te voorkomen en de kans op

planning, aanlevering en uitvoering van het werk.

ernstig letsel zo goed als uit te sluiten. “Duurzaam Veilig”
gaat over het totale verkeerssysteem: mens, voertuig en

Wij zijn in staat om ’s nachts en in het weekend machinaal

weg.

te plaatsen, zodat extra verkeershinder wordt voorkomen.

Ook dragen deze richtlijnen bij aan een betere doorstroming

Onze ruime ervaring met het machinaal plaatsen van onze

van het verkeer.

producten zorgt voor besparingen in tijd en kosten.

voordelen:
•

Verkeersveilig;

•

Toepasbaar in o.a. standaard-, turbo-, ei- en kluifrotonde;

•

Onderhoudsvriendelijk, groen en duurzaam;

•

Geschikt bij reconstructie of aanleg van nieuwe wegen;

•

Bevorderd de doorstroming;

•

CROW richtlijnen;

•

Kostenefficiënt door snelle plaatsing;

•

Uit te voeren met reflecterende steenslag;

•

Belastbaar voor verkeer t/m verkeersklasse 60;

•

Creëer extra veiligheid door diverse kleuren materiaal.

OPLICHTENDE ROTONDEBLOKKEN

Door het verkeerd aansnijden van bochten kunnen er diepe

De rotondeblokken met reflecterende steenslag zorgen ervoor

kuilen in de berm ontstaan, met het plaatsen van grasbeton-

dat de rotonde bij het aanrijden in het donker oplicht en

tegels of Hydroblock® bij de op- en afritten van de rotonde

hierdoor veel beter zichtbaar is.

creëert u een natuurlijke, veilige wegverbreding waardoor
deze kuilen niet meer kunnen ontstaan, dit ten gunste van

HYDROBLOCK EN GRASBETONTEGELS

de doorstroming en de verkeersveiligheid.

®

Door het toepassen van ons Hydroblock® als middeneiland,
ontstaat er een verhoogd overrijdbaar gedeelte, wat leidt

ROTONDEBAND MET ANTISLIP PROFIEL

tot een lagere gemiddelde snelheid en een verhoogde ver-

De rotonde banden met antislipprofiel zorgen voor extra grip

keersveiligheid.

en veiligheid. Deze banden worden per rotonde op lengte

Door de vorm en sterkte van het Hydroblock® veroorzaakt

geleverd, u hoeft ter plaatse geen banden meer te zagen.

zwaar verkeer, tot en met verkeersklasse 60 en ontwerpvoertuigen van 27m1, geen schade aan het verhoogde plateau.

een dijk van een bedrijf
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