
PROTONDE
Een innovatieve en duurzame 

oplossing voor rotondes



Na een ontwikkelingstraject van jaren stellen wij aan u voor: de Protonde. De Protonde is een prefab 
gefabriceerde rotonde die in twee dagen aangelegd wordt. Dit nieuwe product is een samensmelting 
van duurzaamheid, praktische haalbaarheid en modulair bouwen. Dit product is geschikt om te recyclen 
tot betongranulaat. Tevens kunnen de elementen in de toekomst opgenomen worden en op een andere 
locatie weer geplaatst worden. Omrijden duurt minder lang, waardoor CO  -uitstoot gereduceerd wordt.
Onmogelijkheden en uitvoeringsobstakels hebben we met creatieve en praktische kennis weten te 
veranderen in kant en klare oplossingen voor de bouw van rotondes.

De rotonde toen en nu
Traditioneel is de aanleg of reconstructie van 
een rotonde een hele operatie. Een zware 
taak voor omgevingsmanagers, uitvoerders en 
aannemers. In de uitvoering neemt de aanleg 
van een rotonde zo’n vijf weken in beslag. Door 
de noodzakelijke omleidingen bij een afsluiting 
geeft dit veel tijdverlies, milieuschade en ergernis 
bij de gebruikers.
 
Met de Protonde lossen we dit op. Door een 
gedetailleerd ontwerp, heldere en pragmatische 
planning en de juiste realisatietechniek, is de 
route met een Protonde in twee dagen weer open!
 
In twee dagen slopen we de bestaande constructie, 
realiseren we een nieuwe fundering en leggen 
daarop de speciaal ontwikkelde prefab 
betonelementen. Deze worden inclusief 
rammelstroken, uitlopers én op- en afritten 
volledig aangesloten op het asfalt. Door een 
fundering te gebruiken die in zeer korte tijd 
een hoge druksterkte bereikt, worden 
onderlinge zettingen vermeden en kunnen 
de voegverbindingen direct worden belast.

Een rotonde in maar liefst twee dagen gerealiseerd



Beginsituatie Resultaat na twee dagen

Partners
De Protonde is ontwikkeld door een samenwerk-
ing van drie bedrijven: Leicon Verkeersgeleiding, 
KWS en de RvB Groep. Ieder bedrijf brengt haar 
eigen expertise in. Daardoor kunnen we ontwerpen, 
plannen, organiseren en realiseren. 

De Protonde is het bewijs van de 
gemeenschappelijke doelstellingen: optimalisatie, 
innovatie en duurzaamheidsontwikkeling. 

Maak kennis met de Protonde
Zijn omleidingen, tijdsplanningen of intensiteit voor uw project 
uitdagingen? Onze specialisten realiseren in twee dagen een nieuwe 
rotonde. Laat u informeren over de mogelijkheden van de Protonde. 
Neem contact op met één van de partners.  

(088) 786 85 90(038) 469 61 23 (0521) 52 42 24



www.rvbgroep.nlwww.kws.nlwww.leicon.nl
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Een innovatief product van:


