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ROUWMAAT GROEP LOOPT VOOROP MET 
ECO

2
FLOOR

Duurzaam alternatief  
voor zandcementvloer

Traditioneel beton levert, vanwege het aandeel cement, een fikse bijdrage aan 
de CO2-uitstoot. Alle reden dus om te zoeken naar duurzamere alternatieven.  
De Rouwmaat Groep zet hier vol op in. Een van de producten die Rouwmaat op 
basis van die missie aanbiedt is de eco2floor gietdekvloer, een revolutionair product 
van Ecocem Benelux, dat Rouwmaat samen met enkele andere Nederlandse 
betonproducenten als vooruitstrevende dealer heeft omarmd.

De Rouwmaat Groep is door Rikkert Afbouwbedrijf ingehuurd om in opdracht van de BAM eco2floor-vloeren te gieten in de kelders van paleis 't Loo.
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“De eco
2
floor gietdekvloer heeft een 

aantal evidente voordelen vergeleken 

met de traditionele zandcementvloer,” 

zegt Jan Smit, directeur beton. “De 

installatie gaat eenvoudig en snel 

waardoor de gehele bouwtijd wordt 

verkort; de vloer is beloopbaar na 

24 uur en belastbaar na 72 uur. Hij is 

samengesteld nagenoeg zonder cement 

en is volledig recyclebaar, dus erg 

duurzaam met een duidelijke bijdrage 

aan een hoge BREEAM-score.” 

Meer voordelen

“Arbovriendelijk is een ander kenmerk, 

omdat de eco
2
floor staand gegoten 

wordt en dus minder lichamelijke 

belasting vereist. Daarnaast zijn 

voordelen dat deze vloer een beperkte 

krimp heeft waardoor vaak geen 

dilatatievoegen meer nodig zijn.  

Hij kan gebruikt worden in natte én 

droge ruimtes en is zeer geschikt voor 

gebruik in dekvloeren in combinatie 

met vloerverwarming; door de nauwe 

omsluiting van de vloerverwarming 

is er sprake van goede geleiding en 

efficiënter energiegebruik.” Verder is 

belangrijk dat de eco
2
floor gietdekvloer 

relatief dun aangebracht kan worden, 

zeer sterk is, als totaal concept geen 

nabewerking nodig heeft en gebruik 

mogelijk maakt van normale primers en 

tegellijm. 

Hoogovenslak als basis

Het basisingrediënt van eco
2
floor 

is gemalen hoogovenslak (GGBS). 

Smit: “Dat is een materiaal uit 

de staalindustrie. Doordat het  

enerzijds een restproduct is dat 

wordt hergebruikt en anderzijds het 

minimaliseren van milieu-onvriendelijke 

cement mogelijk maakt, draagt de 

eco
2
floor sterk bij aan de duurzaamheid 

binnen de bouwketen, het vermindert 

de CO2-voetafdruk aanzienllijk 

vergeleken met de traditionele 

zandcementvloer.”

Weloverwogen ontwikkeling 

“Na een testfase in 2016 zijn we in 2017 

begonnen met de productie van een 

aantal kleinere vloer-projecten die snel 

klaar moesten, mooie testcases die de 

aannemers lieten zien dat het product 

echt goed is. Een halve dag gieten was 

genoeg en door de snelle belastbaarheid 

konden na een aantal dagen al grote 

tegels worden gelegd met minder lijm 

dan voor een zandcementvloer nodig is. 

Hoewel we te maken hebben met een 

afwachtende markt die nogal sceptisch 

staat tegenover nieuwe producten 

konden we toch een groep vloerleggers 

om ons heen verzamelen die eco
2
floor, 

onder training en begeleiding van 

Ecocem Benelux, wilden proberen.”

Verdere uitrol

Door het succes van die eerste 

projecten kon Smit met het team van 

zijn betongroep in 2018 echt de boer 

op. “Dat resulteerde in een aantal mooie 

vloer-projecten, zoals voor SOM= in 

de Gelderman Fabriek in Oldenzaal, 

nieuwbouw in De Lage Borhof in 

Enschede en de vernieuwde Polaroid-

fabriek in Enschede. Zo hebben we met 

de Rouwmaat Groep alleen in Twente al 

zon 40.000 m² eco
2
floor gietdekvloer 

aangebracht en dat zal naar onze over-

tuiging de komende jaren veel meer 

worden.”

Paleis ’t Loo 

De uitrol van eco
2
floor vindt ook elders 

in Nederland plaats, zoals voor het Van 

der Valk Hotel Amsterdam Zuidas. Maar 

het tot nu toe meest aansprekende 

project is Paleis ’t Loo in Apeldoorn 

uitgevoerd door Rikkert Afwerkvloeren 

uit Enter. Smit: “Omdat de bouwer 

BAM om technische redenen geen 

gebruik kon maken van de traditionele 

zandcementvloeren moest ze op zoek 

naar een alternatief. Vanwege de zeer 

goed beoordeelde projecten die we toen 

al hadden gerealiseerd, kwam BAM via 

Rikkert bij ons terecht. Van die keuze 

hebben ze bepaald geen spijt.”

Per saldo goedkoper

BAM is niet alleen tevreden over de 

fantastische resultaten van de eco
2
floor 

gietdekvloeren, de duurzaamheid en 

alle genoemde voordelen, maar was ook 

verrast door het financiële voordeel 

vergeleken met tradionele dekvloeren. 

“In de bouwwereld  wordt voor 

dekvloeren normaliter gewerkt met 

een vierkantemeterprijs voor alleen het 

storten van de vloer. Maar daar komen 

nog verschillende kosten bij zoals voor 

het aanbrengen van dilatiatievoegen, 

egaliseren van de vloer en het toepassen 

van vezels. Per saldo is de eco
2
floor 

dekgietvloer goedkoper omdat het een 

totaalconcept is waardoor bovenop 

de vierkantemeterprijs geen extra 

kosten komen.” Na alle succesvolle 

toepassingen totnutoe is de markt 

rijp voor grootschalige toepassing van 

eco
2
floor, zo verwacht Jan Smit.  
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Jan Smit:  j.smit@rouwmaat.nlJan Smit, directeur beton: “De eco2floor gietdekvloer heeft een aantal evidente voordelen 

vergeleken met de zandcementvloer.”


