
Ketenpartner in 
circulaire 
bouwstofstromen

Als jij ons vraagt om bestaande bebouwing geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, 

denken wij met je mee om er samen een veilig, sociaal en circulair verhaal van te 

maken.

Want hoe mooi is het, als…
• het interieur van een te slopen appartementencomplex een tweede leven vindt in een lokaal buurthuis?
•  leerlingen van de buurtschool worden meegenomen naar de bouwplaats om te leren over circulariteit, 

maar ook over de dode hoek van een vrachtwagen?
•  omwonenden middels ludieke en milieuvriendelijke hogedrukspuit-”kunst” over gewijzigde verkeersroutes 

worden geleid en de bouwhekken één groot reclamebord van jouw toekomstplannen vormen?
• bestrating en begroeiing voorzichtig opgenomen en in de nieuwbouw weer worden hergebruikt?
• vrijgekomen CO2 wordt gecompenseerd in een lokaal voedsel- of speelbos?
• mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de sloop hun draai vinden als afvalscheider of verkeersleider?
•  vrijkomend balkhout, metalen en zelfs betonpuin weer in jouw nieuw te ontwikkelen project worden 

toegepast?

Sloop Sanering Advies Transport

Puinrecycling Grondbank
 Stadsmijn Achterhoek 

Betonmortel Circulaire bouwstoffen 

Rouwmaat regelt het gewoon! Samen met jou.



Rouwmaat regelt het gewoon

Wij snappen dat je de vaart in je project wilt houden. Bij het geheel of 
gedeeltelijk ontmantelen van bestaande (monumentale) bebouwing ont-
zorgen wij jou dan ook volledig, stap voor stap. We zitten bovenop elk 
project en bewaken deadlines en kosten nauwkeurig. In Rouwmaat tref jij 
één betrouwbaar aanspreekpunt, die samen met jou gaat voor resultaat.

SVMS- en ISO gecertificeerd sloopbedrijf
Als SVMS- en ISO gecertificeerd sloopbedrijf zijn wij niet alleen verplicht, maar ook 
gemotiveerd om veilig en milieubewust te werken. 

Scheiden, recyclen en hergebruiken
We denken graag met je mee om de bebouwing verantwoord te ontmantelen, waar-
bij de focus ligt op het scheiden, recyclen en hergebruiken van vrijkomende materi-
alen. In nauwe samenwerking met Stadsmijn Achterhoek en andere partners geven 
wij vrijkomende reststromen een nieuw leven.

Bodemonderzoek
Onze ondersteuning start al bij de sloopmelding, waarbij we alle vereiste onderzo-
eksgegevens aanleveren voor de vergunningsaanvraag. Denk aan bodemonderzoek, 
asbestinventarisaties, flora- en faunaonderzoek, grondwateronderzoek of archeol-
ogisch onderzoek.

V&G-plan
Ook zorgen we natuurlijk voor een V&G-plan, waarin we eventuele risico’s en rand-
voorwaarden voor alle samenwerkingspartners op de bouwplaats afdekken.

Modern materieel
Onze ervaren en gecertificeerde medewerkers voeren ontmantelingen zoveel mo-
gelijk machinaal uit, met modern materieel. Dit haalt een hoge inzetbaarheid, met 
name omdat we ons gehele machinepark zelf in onze goed geoutilleerde werkp-
laats onderhouden.

Communicatie met omwonenden
Een strakke planning, jarenlange kennis en ervaring, gedegen rapportages, geavan-
ceerde machines en ervaren medewerkers kunnen echter niet alles afvangen. De 
meest uitdagende risicofactor voor ieder projectverloop is namelijk het effect van 
de werkzaamheden op omwonenden en belanghebbenden. Wij besteden daarom 
aandacht aan communicatie met omwonenden en belanghebbenden. Dat vangen 
we gedeeltelijk af met een BLVC-coördinator, maar ook met het aanmelden van 
projecten bij Bewuste Bouwers en het meten (door een extern bedrijf) van trilling, 
stofvorming en geluid, om zo de kans op overlast en zettingsschade te verkleinen. 
Of we bezorgen een grote taart en laten de buur in kwestie ook eens plaatsnemen 
op de kraan – wel onder toezicht uiteraard! Dat zorgt voor begrip, sympathie en een 
voorspoedig projectverloop. Ook dat regelt Rouwmaat gewoon.



Waar geleefd wordt, ontstaan afval- en 
reststromen
Bij een verbouwing thuis, bij de sloop van een oud fabriek-
spand en bij het afgraven van een bouwput voor een nieu-
we woonwijk. 

Rouwmaat geeft afval een nieuw leven
Bij Rouwmaat zetten zo’n 200 medewerkers zich elke dag 
in om deze reststromen in te zamelen en samen met onze 
partners een nieuw leven te geven. 

Zo leveren wij grondstoffen aan diverse producenten in de 
regio en verwerken wij minerale stromen samen met onze 
opdrachtgevers tot een stevig en duurzaam fundament 
voor wegen, gebouwen en woonwijken in Oost-Nederland. 

Je bouwt bewust met onze circulaire 
grondstoffen
Neem bijvoorbeeld ons duurzame beton. Wij recyclen al 
sinds 1989 betonpuin uit sloopprojecten tot grindvervanger, 
dat wordt toegepast in nieuw beton samen met door onsze-
lf opgevangen regenwater en brekercementzand. 

Ook balk- en plaatmateriaal, kozijnen, deuren, isolatiema-
teriaal, sanitair en andere onderdelen krijgen van ons een 
nieuw leven via materialenmarktplaatsen zoals Stadsmi-
jn Achterhoek, waarmee wij als medeoprichter een nauwe 
samenwerking hebben. 
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Zo zijn we al bijna 75 jaar een betrokken, persoonlijke en lokale partner voor 
steeds meer bedrijven, overheden en particulieren.



Wist je dat we koploper zijn in innovatietrajecten met beton en metselmortels?
 

• CO2-neutrale betonmengsels op basis van gecertificeerd cementvervanger geopolymeer

• Eco2floor-partner voor cementgebonden gietvloeren: arbo-vriendelijker dan traditionele smeervloeren en 100% recyclebaar

• Leverancier van Megamix duurzame voeg- en metselmortels

Den Sliem 93

7141 JG  Groenlo

T (0544) 47 40 40

E info@rouwmaat.nl

I www.rouwmaat.nlRegelt het gewoon!

Meer weten?

Neem voor de mogelijkheden 

contact met ons op.

Museum Arnhem
Opdrachtgever: Rotsbouw
“Renovatie van Museum Arnhem met be-
houd van monumentale waarde.”

Met vestigingen in Groenlo, Hengelo (Ov.), Enschede, Losser, Rijssen, Zutphen, Ulft en Bocholt (D).

Hof aan de Dijkstraat Lichtenvoorde
Opdrachtgever: WWW ontwikkeling
“Circulaire sloop, bouwrijp en woonrijp  
maken.”

Appartementencomplex De Schildhof 
Rijssen
Opdrachtgever: Bouwcombinatie Wessels-Goossen te Pas

“Rouwmaat biedt totale ontzorging in bouw- 
en woonrijp maken.”

Rijksmonument Grasso Den Bosch
Opdrachtgever: Binx Smartility

“Monument vakkundig opknappen zonder 
de geschiedenis van het pand uit het oog te 
verliezen.”


