OVER DE ROOS GROEP
Wij zijn de specialist op het gebied van cementbetonverharding
in Nederland en België. Het leveren van TOP kwaliteit voor een
scherpe prijs is één van onze doelstellingen. Iedere, onder
de Roos Groep werkende organisatie, heeft zijn eigen
specialisatie zoals de aanleg van betonverhardingen,
voorbereidende grondwerken, zagen, kitten en vullen
van voegen.

Met een breed scala aan betonmachines
en ervaren medewerkers, zijn wij
graag uw partner bij de aanleg
van uw betonverharding.
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BETONVERHARDING VOOR
DE PROFESSIONELE
AGRARIËR

AGRARISCH
Wilt u uw kavelpad of erfverharding van gestort beton laten maken? Dan maakt u een
goede keuze. Gestort beton is onderhoudsarm, heeft een levensduur van minimaal
30 jaar, is bestand tegen zware belastingen, kan op elke ondergrond worden
toegepast en heeft het weinig tot geen fundering nodig.
U kiest voor een duurzame en degelijke oplossing. Voor het realiseren van
deze betonverharding heeft u een specialist nodig. Wij helpen u graag
met het realiseren van uw kavelpad of erfverharding.

KAVELPADEN IN DE AKKERBOUW
Om materieel voor de akkerbouw zo efficiënt mogelijk te
kunnen gebruiken, is het wenselijk om over een kavelpad te
kunnen beschikken. Een betonnen kavelpad stelt u in staat
het vervoer van en naar het land efficiënt(er) uit te voeren.
De Roos Groep beschikt over veel ervaring in het aanleggen
van betonnen kavelpaden, op elke gewenste ondergrond en
door geheel Nederland en België.

ERFVERHARDINGEN EN
BEDRIJVENTERREINEN
Wij hebben ruime ervaring in het aanleggen van erfverhardingen en opslagterreinen in beton. Erfverharding in beton
is bestand tegen zeer grote belastingen. Zoals as-last,
stapel-last en wringbelastingen van banden.
Zwaar belast en in welke vorm dan ook, wij zorgen voor een
passende oplossing!

HOE GAAN WE TE WERK?

KAVELPADEN IN DE (MELK) VEETEELT

TUINBOUWPADEN EN TRAYVELDEN

U heeft een idee over de aan te leggen verharding. Wij adviseren u over de mogelijkheden.
We maken voor u een ontwerp en constructieberekening. U beslist. Vervolgens storten wij
uw kavelpad op locatie. Het storten van beton
op locatie brengt geen breedte beperkingen
met zich mee en kan zowel machinaal als
handmatig gerealiseerd worden variërend in
breedte.

Veel melkveebedrijven groeien en daarmee ook de vraag
naar een goed kavelpad. Voor het vee is het belangrijk
dat een kavelpad breed genoeg is. Koeien die op een druk
kavelpad lopen, hebben eerder last van klauwhoornaandoeningen, stelt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Een
breed kavelpad is daarom noodzakelijk. Als richtlijn stelt de
Gezondheidsdienst een kavelpad van 3,5 tot 4 meter. Buiten
het gebruik als pad voor uw vee, dient het kavelpad voor het
vervoeren van producten met uw landbouw materieel.

Uit ervaring weet u dat onverharde paden in natte perioden snel veranderen in een modderpoel, uw tractor maakt
diepe sporen. De aanleg van een kavelpad, trayveld of tuinbouwpad vergemakkelijken uw werkzaamheden, ondanks
het slechte weer. Wij leggen trayvelden, indien gewenst met
speciale vormen aan. Als de waterafvoer via de aangelegde
betonverharding verloopt, wordt de betonverharding, daar
waar nodig, hol aangelegd met opstaande kanten zodat er
geen water op het omliggende land kan komen.

Met onze verschillende betonmachines
maken wij elke gewenste breedte snel,
vakkundig en voor een scherpe prijs.

