Onderzoek
en Advies

Bodemonderzoek

Asbestinventarisaties Bodemsanering
Veiligheidskundige begeleiding

asbest- en sloopwerk

asbestdaken

Advisering

Subsidie

Grondreiniging

Bouwen begint bij de bodemkwaliteit. Is er sprake van bodemverontreiniging?
Rouwmaat onderzoekt voor u of de bodem geschikt is voor de huidige of toekomstige
bestemming. Rouwmaat zorgt voor de klant en het milieu!

Deskundig, betrokken en thuis in de regio.

Regelt het gewoon!

Bouwen begint bij de bodemkwaliteit
Bodemonderzoek
De kwaliteit van de bodem is een belangrijke randvoorwaarde bij planvorming als het
gaat om nieuwbouw, aan- of verkoop van grond, sloop van een pand of verhuur van
onroerend goed. Rouwmaat onderzoekt voor u of de bodem geschikt is voor de huidige of
toekomstige bestemming. Wij hebben een zeer uitgebreide expertise op het gebied van
milieukundig bodemonderzoek. Of het nu gaat om een verkennend onderzoek, een nader
bodemonderzoek of specifiek onderzoek naar asbest in de bodem, onze vakkundige en
ervaren medewerkers zorgen ervoor dat elk bodemonderzoek wordt afgestemd op uw
doelen en voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving.

Bodemsanering
Is er sprake van bodemverontreiniging? Dan kan sanering noodzakelijk zijn. Bij
bodemsanering onderscheiden wij ons als een duurzame partner met slimme,
praktische oplossingen afgestemd op uw plannen, waarbij de veiligheid op de locatie
wordt gewaarborgd. Al jarenlang stellen wij saneringsplannen op, organiseren wij
vergunningen en meldingen en voeren wij de complete bodemsanering uit, inclusief de
eventuele nazorg. Ook kan Rouwmaat asbesthoudende grond zeven, zodat de grond weer
toegepast kan worden. Hierdoor kan kosten efficiënt gesaneerd worden. Wij beheersen
de techniek volledig in een constant veranderende wereld van wet- en regelgeving. Dit
maakt dat wij proactief kunnen reageren op iedere situatie. Wij beschikken over de
juiste certificeringen en bieden u de kwaliteit en service die u van ons mag verwachten.

Asbestinventarisaties
Gaat u slopen, verbouwen of alleen het asbest verwijderen? In veel gevallen heeft u
dan een asbestinventarisatie nodig. Een Deskundig Inventariseerder Asbest, onderzoekt
systematisch het gebouw of object. Van asbest verdachte toepassingen worden
monsters genomen en in een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd. U ontvangt
een rapport met hierin vermeld de eventuele asbesthoudende toepassingen, waar
deze zijn aangetroffen en op welke wijze deze kan worden verwijderd. Dit rapport is
geschikt voor het aanvragen van een sloopmelding en een eventuele subsidie aanvraag.
Rouwmaat is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties. Ook kunnen
wij de begeleiding van A t/m Z voor u verzorgen. Of dit nu op het gebied is van asbest
beheersen, asbest verwijderen, asbest meten, bodemonderzoeken of bodemsaneringen,
Rouwmaat regelt het gewoon!

Meer weten?
Neem dan contact met ons op.
Voor bodemonderzoek en
bodemsanering:
bodem@rouwmaat.nl
Voor asbestinventarisaties:
asbest@rouwmaat.nl

Den Sliem 93
7140 JG Groenlo
T (0544) 47 40 40

Regelt het gewoon!

E info@rouwmaat.nl
I www.rouwmaat.nl

De Rouwmaat Groep heeft vestigingen in Groenlo, Hengelo (Ov.), Enschede, Losser, Albergen, Rijssen, Dinxperlo, Zutphen, Ulft en Bocholt (Dld.).

