
Bouwpartner 
van ontwerp tot 
oplevering

Wil je als projectontwikkelaar of bouwbedrijf grootschalige bedrijfsruimten realiseren 

in het oosten van Nederland? 

Of het nu gaat om distributiecentra of fabriekshallen, Rouwmaat denkt met je mee van 

ontwerp tot realisatie. Van het allereerste bodemonderzoek tot en met het leggen van 

de laatste stoeptegel. Wij maken het onderscheid door de meest duurzame oplossingen 

te bieden, met secundaire grondstoffen voor fundatie, betonmortel en prefab uit eigen 

productie. Met ruim 200 enthousiaste medewerkers en zes vestigingen treden wij 

graag toe tot je bouwteam. 

Bodemonderzoek Sanering 
Advies Grondverzet

Infra Transport Betonmortel
Afvalinzameling 

Rouwmaat regelt het gewoon! Samen met jou.



Rouwmaat regelt het gewoon

Bodemonderzoek en advies
Ga je nieuwbouwen? Wil je grond aan- of verkopen? Of ga je onroerend goed slopen of 

verhuren? Dan verlangt de gemeente een verklaring van de bodemkwaliteit. Rouwmaat 

onderzoekt graag voor je of de bodem geschikt is voor de huidige of toekomstige 

bestemming. Dankzij onze uitgebreide kennis van de lokale wetgeving en expertise op 

het gebied van milieukundig onderzoek helpen wij je om de kosten en planning van je 

ontwikkelingen te beheersen.

Grondverzet en infrabouw
Elke bouw begint in de grond, met het realiseren van een stevige fundering. Met 

onze kennis van de bodemgesteldheid per regio in Oost Nederland, meer dan 60 

grondverzetmachines, een eigen grondbank en een mobiele menger voor productie van 

fundatiematerialen is Rouwmaat de ideale grondwerk-partner in een bouwteam.

Bodemsanering en/of sloop
Is er sprake van bodemverontreiniging? Dan kan sanering noodzakelijk zijn. Wij 

onderscheiden ons als een duurzame partner bij bodemsanering met slimme, praktische 

oplossingen afgestemd op jouw plannen, waarbij we de veiligheid op de locatie 

waarborgen. Ga je grootschalig herontwikkelen of renoveren? Dan kan (deel)sloop een 

belangrijke voorwaarde zijn voordat je kunt bouwen. De specialisten van Rouwmaat 

zorgen voor een milieutechnisch verantwoorde, circulaire en kosten-efficiënte oplossing, 

met diverse mogelijkheden voor hergebruik.

Duurzame betonmortel voor funderingen,  
vloeren en waterberging 
Rouwmaat is koploper in duurzame mengsels. We werken graag met je fundatie- 

of vloerenleverancier samen aan kwalitatieve, CO2-neutrale en kosten-efficiënte 

betonverhardingen. Met onze duurzame mengsels kun je in aanmerking komen voor 

verschillende investeringssubsidies. 

•  Betrouwbaar: met vijf betoncentrales in Oost-Nederland zijn we je betrouwbare partner 

voor elk project.

•  Duurzaam: het grind in ons beton is vervangen door gerecycled betonpuin. Het 

aanmaakwater is geen leidingwater, maar door onszelf opgevangen regenwater.

•  CO2-neutraal: betonmengsels op basis van gecertificeerd cementvervanger geopolymeer

•  Eco2floor cementgebonden gietvloeren: arbo-vriendelijker dan traditionele smeervloeren 

en 100% recyclebaar.

•  Wij zijn tevens leverancier van Megamix duurzame voeg- en metselmortels.



Gescheiden afvalinzameling met een hoog serviceniveau
Waar gesloopt, gegraven of gebouwd wordt, ontstaat afval. Dit is vaak goed geschikt voor 

recycling of hergebruik. Zo verwerken we betonpuin in nieuwe betonmortels, maar werken 

we ook nauw samen met lokale partners zoals de circulaire materialenmarktplaats 

Stadsmijn Achterhoek, waar balkhout of metalen delen geschikt worden gemaakt 

voor hergebruik als bouwmateriaal. Ook glas en verpakkingsmaterialen recyclen wij in 

samenwerking met partners weer volledig tot nieuwe grondstof. Wij hebben ervaring 

met afvalscheiding en transportregistratie in BREEAM Outstanding projecten.
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Met vestigingen in Groenlo, Hengelo (Ov.), Enschede, Losser, Rijssen, Zutphen, Ulft en Bocholt (D).

Den Sliem 93

7141 JG  Groenlo

T (0544) 47 40 40

E info@rouwmaat.nl
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Meer weten?

Neem voor de mogelijkheden 

contact met ons op.

Norma DC Bijsterhuizen Wijchen
Opdrachtgever: Heembouw
“Rouwmaat biedt totale ontzorging in  
bouw- en woonrijp maken.”

Distributiecentrum Ara Almelo
Opdrachtgever: Heembouw

“Rouwmaat ontzorgt Heembouw bij het 
grondwerk, grondverbetering, riolering en 
bestrating.”

Distributiecentrum Bleckmann Almelo
Opdrachtgever: VDR Bouwgroep Deventer
“Het toegepaste beton (11.700 m3 in totaal, 
geleverd door Rouwmaat) kan aan het eind 
van de levensduur van dit gebouw een nieuw 
leven krijgen. Het bevat bovendien circulaire 
grondstoffen zoals asfalt en gerecycled 
betongranulaat.”

Winterwarm Winterswijk
Opdrachtgever: WBC Winterswijk

“Rouwmaat is een totaal-partner: van 
grondwerk tot riolering en van CO2-neutraal 
beton tot afvalscheiding. Met focus op het 
behalen van BREEAM Outstanding.”


