
OVER DE ROOS GROEP 

Wij zijn de specialist op het gebied van cementbetonverhardingen 
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 en het 
aanbrengen van diverse voegvullingen.

Met een breed scala aan 
betonmachines en ervaren 
medewerkers, zijn wij graag uw 
partner bij de aanleg van uw 
betonverharding.     
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WEGENBOUW



WEGENBOUW

ADVIES EN DESIGN
Gespecialiseerd in de aanleg en het ontwerp van (cement)
betonverhardingen denken wij constructief met u mee.

Onze aanpak:
- System engineering
- Ontwerpen van diverse soorten projecten op het gebied  
   van infrastructuur
- Adviseren in oplossingen en onderhoudsmaatregelen
- Uitwerken van schetsontwerpen tot een definitief ontwerp
- Vervaardigen van onderhoudsbestekken voor        
   verhardingen

WEGEN EN FIETSPADEN
Gestort beton is onderhoudsarm, heeft een levensduur van 
minimaal 30 jaar en is bestand tegen zware belastingen.
Deze voordelen zijn belangrijk bij de  keuze voor een 
verharding in beton. Daarnaast hebben wegen
en fietspaden in beton geen last van  doorgroei van 
boomwortels.

DBFM contracten
Dankzij onze krachtenbundeling kunnen wij ook zorg 
dragen voor de financiering en het onderhoud op basis van 
het DBFM principe (Design, Build, Finance and Maintain).

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

LIJNVORMIGE CONSTRUCTIES
Dankzij onze zelf ontwikkelde slipform pavers beschikken
wij over speciale machines om diverse lijnvormige 
constructies - zelfs met beperkte werkruimte - 
 machinaal te realiseren. Cementbeton biedt zo ongekende 
mogelijkheden voor elke wegverharding, bermverharding, 
fietspad en lijnvormige constructie. 

ENKELE MOGELIJKHEDEN
Banden
- Rotondeband – breedte en dikte variërend -
- Stootbanden
- RWS banden
- RWS band met streklaag
- RWS band met goottegel
- RWS band met kantstrook – breedte variërend  
   van 10 cm tot 70 cm -

Goten
- Molgoot met band
- Molgoot – breedte variërend van 30 cm tot 100 cm -

Voertuigkeringen
- Type “New Jersey”
- Type “Step Barrier”

Kantstroken
- Rechte kantstrook - breedte variërend -
- Rechte kantstrook met printprofiel
- Bermbeton

Keerwanden 
Variërend in breedte en hoogte tot 100 cm.

OPENBAAR VERVOER
Bushaltes en stations
Bushaltes en stations hebben dagelijks te maken met 
intensieve verkeersbewegingen. Beton is bestand tegen
zware belastingen en dus de ideale oplossing voor het 
realiseren van een bushalte of busstation. Gekleurd 
beton zorgt voor een overzichtelijke situatie, waarmee de 
veiligheid voor de weggebruiker wordt bevorderd.
Onze ervaren medewerkers leggen eenvoudig de 
betonverharding voor een bushalte of station aan, al dan 
niet met vloeistofdichte constructies.

GEFIGUREERD BETON
Wij zijn gespecialiseerd in het verfraaien van 
betonverhardingen door het aanbrengen van kleurstoffen 
en printmotieven op diverse manieren.

Gefigureerd beton is een oplossing voor:
- Rammelstroken rotondes
- Verkeersgeleiders
- Overrijdbare drempels / druppels
- Gebruik bij snelheidsdrempels
- Bushaltes
- Parkeerplaatsen
- Fiets- en wandelpaden
- Pretparken
- Inritten bij bedrijven en particulieren

De voordelen van gefigureerd beton:
- Vormvast
- Duurzaam
- Bestand tegen zware belastingen
- Geen onkruid in voegen
- Onderhoudsarm
- Vloeistofdicht of vloeistof kerend
- Hufterproof

Beton is in elke vorm – mits op de goede wijze gedimensioneerd en uitgevoerd – 
op elke ondergrond toepasbaar. Daardoor is beton uitermate geschikt voor welke 
toepassing dan ook. 


