
Have a safe journey

MB2® Houten geleiderail
Natuurlijk het betere alternatief

Gebiedsontsluitingswegen en Erftoegangswegen 

vragen soms om afschermingsvoorzieningen die beter 

aansluiten bij het landschap dan de gangbare stalen 

verkeersveiligheidssystemen die voor Stroomwegen 

worden gebruikt. ‘Duurzaam Veilig’ is daarbij het motto. 

De houten geleiderail in de vorm van een rondhout is 

dan een natuurlijk en mooi alternatief. De combinatie 

van hout met staal heeft als voordeel dat een geringe 

systeembreedte mogelijk is die past in het landschap en 

tegelijkertijd het milieu spaart. De MB2 is een modulair 

geleiderailsysteem dat breed inzetbaar is en een hoge 

restcapaciteit heeft. 

De MB2 voldoet aan de richtlijnen voor niet-

autosnelwegen buiten de bebouwde kom en is al op 

vele plekken in Nederland geplaatst. De MB2 is bij 

uitstek geschikt voor Gebiedsontsluitingswegen en is 

een compleet systeem dat leverbaar is in vele variaties 

en uitvoeringen. De veiligheid wordt bewezen door de 

succesvol uitgevoerde fullscale botsproeven volgens 

EN 1317 op N2 niveau. De veiligheid van het systeem 

wordt duidelijk door de veiligste ASI klasse A. Het 

systeem is volledig CE gemarkeerd. Een belangrijk 

ander voordeel van deze houten geleiderail is dat er bij 

aanrijding geen onderdelen groter dan 2 kg losraken.

Dat is vooral belangrijk wanneer er sprake is van een 

fietspad, voetpad, natuurgebied of bouwsels achter de 

constructie. 

EN 1317
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De MB2 Houten geleiderail systemen zijn CE gemarkeerd.

MB2® Houten geleiderail

De gebruikte houtsoort in de MB2 is een klasse 3 

SCOTTSPINE volgens EN 335. Het hout is praktisch 

100% geïmpregneerd tot de kern van het rondhout, 

hetgeen het hoogste niveau is volgens de standaard 

(P8 vlgs EN 351-1). Dit betekent een extreem hoge 

duurzaamheid en geschikt voor toepassingsklasse 4 

(continue contact met de bodem toegestaan). Dit is het 

hoogste niveau volgens de standaard en betekent een 

extreem hoge duurzaamheid. Het stalen geraamte kan 

worden hergebruikt wat eveneens de duurzaamheid ten 

goede komt. Het assortiment wordt continue uitgebreid. 

Een goed voorbeeld hiervan is de toepasbaarheid van 

motorvriendelijke vangrail Moto-Shield, welke in kleur en 

zelfs met houtnerfstructuur leverbaar is. 

Voor aansluitingen en overgangen op stepbarriers zijn 

een aantal constructief sterke oplossingen beschikbaar. 

De aansluiting inclusief dilatatie op de verzwaarde 

voertuigkerende leuning kan eenvoudig worden 

uitgevoerd met behulp van de HM-00013.

Alle voordelen op een rij:

∙  Full scale getest volgens NEN EN 1317-2  

 op N2 niveau

∙  Voldoet aan hoogste veiligheidsklasse (Asi A)

∙  Extreem hoge duurzaamheid (klasse 4 hout)

∙  Leverbaar in diverse variaties en uitvoeringen

∙  Leverbaar op kunstwerken of uitgevoerd  

 met leuningregel

∙  Uitstekend combineerbaar met

 motorvriendelijke vangrail Moto-Shield

∙  Natuurlijk en esthetisch verantwoord

∙  Bij uitstek geschikt voor

 gebiedsontsluitingswegen

∙  Eenvoudige montage

∙  Onderhouds- en reparatievriendelijk systeem

∙  Uit te breiden met antiverblindingsscherm

 met HDPE lamellen in diverse hoogtes

∙  Uit te breiden met fietsersbescherming

 aan de achterzijde

Prestatieklasse geleiderailconstructie per wegcategorie op kunstwerk volgens het Handboek Niet-Autosnelwegen buiten de bebouwde kom:

Wegcategorie
Maximum
snelheid

Kruisende, 
bovenliggende infrastructuur

Nationale
stroomweg

Regionale
stroomweg

Gebiedsont-
sluitingsweg

Erftoegangs-
weg

Nationale stroomweg (autosnelweg) 120 km/h H2 H2 H2 N1

Regionale stroomweg (autoweg) 100 km/h H2 H2 H2 N1

Gebiedsontsluitingsweg 80 km/h H2 H1 N1 N1

Erftoegangsweg 60 km/h H2 H1 N1 T1

Spoorlijn H2 H2 H2 N1

Rivier/kanaal H2 H1 N1 N1

Beek/sloot H2 H1 N1 T1

Bron: CROW: Handboek veilige inrichting van Bermen - Niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom.

N2 Test 
Paal-
afstand

Gewicht
Testvoertuig

Test-
snelheid

Inrij-
hoek

ASI / Uitbuigingsklasse /  
werkende breedte

TB11 900 kg 100 km/h 20° ASI klasse A (0,9) 

TB32 2,0 m 1.500 kg 110 km/h 20° werkende breedte 1,7 m W5

TB32 4,0 m 1.500 kg 110 km/h 20° werkende breedte 2,4 m W7

De MB2 Houten geleiderail systemen zijn CE gemarkeerd.
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Voor meer informatie of advies op maat over de toepassing van verkeersveiligheidssystemen kunt 
u bellen met SAFEROAD Holland B.V. op +31 (0) 519 29 85 55 of mailen naar holland@saferoad.nl. 
Wij helpen u graag verder. www.saferoad.nl

MB2® Houten geleiderail 

Dat is vooral belangrijk wanneer er sprake is 
van een fietspad, voetpad, natuurgebied of 
bouwsels achter de constructie.

De gebruikte houtsoort in de MB2 is een 
klasse 3 SCOTTSPINE volgens EN 335. Het 
hout is praktisch 100% geïmpregneerd tot 
de kern van het rondhout, hetgeen het hoog-
ste niveau is volgens de standaard (P8 vlgs 
EN 351-1). Dit betekent een extreem hoge 
duurzaamheid en geschikt voor toepas-
singsklasse 4 (continue contact met de bo-
dem toegestaan). Dit is het hoogste niveau 
volgens de standaard en betekent een  
extreem hoge duurzaamheid. Het stalen ge-
raamte kan worden hergebruikt wat even-
eens de duurzaamheid ten goede komt. Het 
assortiment wordt continue uitgebreid. Een 
goed voorbeeld hiervan is de toepasbaar-
heid van motorvriendelijke vangrail Moto-
Shield, welke in kleur en zelfs met houtnerf-
structuur leverbaar is.

Voor aansluitingen en overgangen op step-
barriers zijn een aantal constructief sterke 
oplossingen beschikbaar. De aansluiting   
inclusief dilatatie op de verzwaarde voertuig-
kerende leuning kan eenvoudig worden  
uitgevoerd met behulp van de HM-00013.

-  Full scale getest volgens NEN EN 1317-2  
op N2 niveau

-  Voldoet aan hoogste veiligheidsklasse  
(Asi A)

-  Extreem hoge duurzaamheid (klasse 4 hout)
-  Leverbaar in diverse variaties en uitvoeringen
-  Leverbaar op kunstwerken of uitgevoerd 

met leuningregel
-  Uitstekend combineerbaar met 

motorvriendelijke vangrail Moto-Shield
- Natuurlijk en esthetisch verantwoord
-  Bij uitstek geschikt voor 

gebiedsontsluitingswegen
- Eenvoudige montage
-  Onderhouds- en reparatievriendelijk 

systeem
-  Uit te breiden met antiverblindingsscherm 

met HDPE lamellen in diverse hoogtes
-  Uit te breiden met fietsersbescherming 

aan de achterzijde

en 1317-2

Alle voordelen op een rij:

*) Alleen in uitzonderingssituaties toepassen 

 Test Paal- Gewicht Test- Inrij- Uitbuigingsklasse /
  afstand Testvoertuig snelheid hoek werkende breedte

 TB11  900 kg 100 km/h 20° ASI klasse A (0,9)

     N2 TB32 2,0 m 1.500 kg 110 km/h 20° werkende breedte 1,7 m W5

 TB32 4,0 m 1.500 kg 110 km/h 20° werkende breedte 2,4 m W7
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Prestatieklasse geleiderailconstructie per wegcategorie op kunstwerk
volgens het Handboek Niet-Autosnelwegen buiten de bebouwde kom:

 Wegcategorie Maximum Kruisende, bovenliggende infrastructuur

 snelheid Nationale Regionale Gebiedsont- Erftoegangs-
  Stroomweg stroomweg sluitingsweg weg

Nationale stroomweg
(autosnelweg) 120 km/h H2 H2 H2 N1

Regionale stroomweg
(autoweg) 100 km/h H2 H2 H2 N1

Gebiedsontsluitingsweg 80 km/h H2 H1 N1 N1

Erftoegangsweg 60 km/h H2 H1 N1 T1

Spoorlijn   H2 H2 H2 N1

Rivier/kanaal   H2 H1 N1 N1

Beek/sloot   H2 H1 N1 T1

Bron: CROW: Handboek veilige inrichting van Bermen - Niet-autosnelwegen buiten de 
bebouwde kom.

Wegcategorie Maximum  Risico’s voor Risico’s voor
  snelheid  inzittenden derden

Nationale stroomweg 120 km/h H2 H2

Regionale stroomweg 100 km/h H2 H1

Gebiedsontsluitingsweg 80 km/h N1* N1*

Erftoegangsweg 60 km/h T1* T1*

Wegcategorie
Maximum  
snelheid

Risico’s voor  
inzittenden

Risico’s voor
derden

Nationale stroomweg 120 km/h H2 H2

Regionale stroomweg 100 km/h H2 H1

Gebiedsontsluitingsweg 80 km/h N1 1) N1 1)

Erftoegangsweg 60 km/h T1 1) T1 1)

1) alleen in uitzonderingssituaties toepassen


