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Achtergrond 

Door een brede en praktische achtergrond vanuit zijn voormalige bedrijf  Tuenter Wegenbouw b.v. 
is Henk Tuenter op een breed terrein inzetbaar van management tot de meer technische functies in 
de civiele techniek. Naast zijn functie binnen zijn bedrijf heeft hij voor de brancheorganisatie in 
meerdere commissies en werkgroepen zitting gehad en daar de nodige kennis opgedaan zoals voor 
de OBN de werkgroep Kwaliteitsnormen en Innovatie en Techniek, bij Fundeon de subexamen 
commissie straatmaker en bij de CROW in de werkgroep Elementenverhardingen, RAW 2005, 
Overeenkomsten met open posten en Mechanisch aanbrengen elementenverhardingen (Publicatie 
282). Nadat Henk Tuenter zijn bedrijf in 2002 heeft verkocht aan de  Rouwmaat Groep en daar in 
dienst is getreden is zijn kennis uitgebreid door o.a. het uitvoeren van projecten met 
betonconstructies en het toepassen van onderwaterbeton. Henk Tuenter heeft een goed 
inlevingsvermogen, is ondernemend en resultaatsgericht waarbij kwaliteit voorop staat. 
Daarnaast beschikt Henk Tuenter over managementvaardigheden en een flinke dosis motiverend 
vermogen om een team aan te sturen. 

 

Ervaring 2003-2009  Aannemersbedrijf Rouwmaat Dinxperlo b.v. 

 
Functie: Bedrijfsleider 
 
Aannemersbedrijf Rouwmaat Dinxperlo b.v. maakt deel uit van de Rouwmaat Groep uit Groenlo. 
De Rouwmaat Groep is een breed georiënteerd innovatief bedrijf met de volgende divisies: 
-Beton, mortels en vloerspecies 
-Grond, weg en waterbouw 
-Recycling en milieutechniek 
-Transport 
             
Henk Tuenter had de dagelijkse leiding en eindverantwoording voor de vestiging Dinxperlo. 
 
Werkzaamheden: 
-Onderhouden van contacten met de opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. 
-Het adviseren van projectontwikkelaars over de aan te brengen infrastructuur. 
-Calculatie. 
-Inkoop. 
-Werkvoorbereiding. 
-Projectleiding. 
- Het deelnemen aan bouwvergaderingen 
-Controleren en coderen facturen en dagrapporten. 
 
Enkele werken: 
-Wim Bosman Holding b.v. Grondwerk, betonfundering, riolering, bestrating  26 bedrijfshallen      
Terminal Ans ’s Heerenberg 
-Bribus b.v. Grondwerk en onderwaterbeton parkeerkelder Dinxperlo. 
-BAM Civiel b.v. Grondwerk en onderwaterbeton parkeerkelder Lookwartier Doetinchem. 
-Gemeente Oude IJsselstreek Aanleg parkeerterrein De Paasberg Terborg 
-Gemeente Oude IJsselstreek Reconstructie riolering en verhardingen Heelweg 
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1980-2003 Tuenter Wegenbouw b.v. Westendorp 

 
Functie: Directeur eigenaar 
 
Tuenter Wegenbouw b.v. is opgericht door Henk Tuenter en was in de beginjaren een 
bestratingsbedrijf wat in onderaanneming zijn werkzaamheden uitvoerde voor aannemers. Mede 
door zijn achtergrond als machinist was Henk Tuenter geïnteresseerd om onderdelen van het 
bestratingsproces te mechaniseren. Zo werd Tuenter één van de voorlopers op het gebied van 
machinaal straten. In 1983 werden de eerste stenen machinaal verlegd en in 2001 had Tuenter de 
primeur met de eerste herbestratingsmachine “De Eagle”. Het traditionele vakmanschap werd 
daarnaast niet uit het oog verloren, elke straatmaker maar ook de machinist en de man bij de klem 
moest zijn vakdiploma behalen. Na verloop van tijd kreeg Tuenter steeds meer opdrachten als 
hoofdaannemer en werden de werkzaamheden uitgebreid tot het gehele GWW pakket.  

  
Werkzaamheden: 
-Onderhouden van contacten met de opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. 
-Calculatie. 
-Inkoop. 
-Werkvoorbereiding. 
-Projectleiding. 
-Het deelnemen aan bouwvergaderingen. 
-Controleren en coderen facturen en dagrapporten. 
-Factureren. 
-Boekhouding. 
 
Enkele werken: 
-Gemeente Wisch Reconstructie Hoofdstraat Terborg 
-Gemeente Wisch Reconstructie Spreeuwenhof Varsseveld 
-Gemeente Wisch Woonrijpmaken Voorbroek Terborg 
- Gemeente Zelhem onderhoud bestrating buitenwegen Zelhem 
-Gemeente Gendringen Reconstructie Riool Ir. Sassenstraat, Frank Damenstraat Ulft 
-Gemeente Doetinchem Woonrijpmaken Kleurrijke Buurt Doetinchem 
-Gemeente Doetinchem Woonrijpmaken Romantische Buurt Doetinchem 
-T&T Bestrating Distributiecentrum Eindhoven. (35.000 m2) 
-Albert Heijn Bestrating Distributiecentrum Geldermalsen. (15.000m2) 
-KWS Bestrating Visafslag Urk (20.000m2) 
 
 
 
 
1971-1979 Jaartsveld Wegenbouw b.v. Silvolde (met onderbreking v.d. Soma opleiding ‘73 en ‘74) 
 
Functie: (Leerling-) machinist GWW 
 
Jaartsveld Wegenbouw b.v. is het oudste wegenbouwbedrijf van Nederland opgericht in 1848. 
Het bedrijf heeft vestigingen in Brunssum en Steenbergen. Het is een bedrijf met voor die tijd 
relatief veel eigen materieel en een eigen asfaltset. Jaartsveld voert GWW werken uit voor provincie 
en gemeenten. 
 
Werkzaamheden: 
1971-1972 Stage toegangsjaar voor de Soma (machinistenopleiding) leerling machinist op een wals. 
1975-1976 Machinist op een dragline. 
1976-1977 Machinist op een asfaltmachine 
1977-1979 Balkman op een asfaltmachine 
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Opleiding 1968-1971 Landbouwwerktuigen herstellen ATS Doetinchem  diploma/ja 
1921-1974 Machinist GWW Soma Ede                                      diploma/ja 
1975-1979 Wegbouwkunde SBW Gouda                                   diploma/ja 
1980-1983 Straatmaker SBW Gouda                                          diploma/ja 
1982-1983 Vakbekwaamheid Bestratingsbedrijf SBW Gouda   diploma/ja 
 
 
 
 

Brancheorganisaties 

 
 
 
 

Commissies en werkgroepen 

 

1985-heden Lidmaatschap Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland                    
1995-1997 Afdelingsbestuurslid OBN   
1997-2008 Bestuurslid OBN   
1994-2008 Lidmaatschap Verbetering Mechanisatie Straattechniek (medeoprichter)                                                                    

 

 

-OBN Werkgroep kwaliteitsnormen (opstellen en actueel houden kwaliteitsnormen voor de SEB) 
-OBN Werkgroep Innovatie & Techniek 
-CROW Werkgroep Elementenverhardingen 
-CROW Werkgroep RAW 2005 (aanpassingen deel  bestrating t.o.v. RAW 2000) 
-CROW Werkgroep Overeenkomsten met open posten (regelgeving en bepalingen RAW) 
-CROW Werkgroep Mechanisch aanbrengen elementenverhardingen (publicatie 282) 
-Fundeon Sub examencommissie straatmaker  
 

Software Grote Beer boekhoudprogramma 
Microsoft Office, (Word, Excel, SFP Planning), Windows XP en Vista. 
Kraan Bouwcomputing calculatieprogramma 
KPD calculatie en planningsprogramma 
Autocad LT 2010 
Bakker en Spees calculatie en bestek 
Snelstart  boekhoudprogramma 

Overige cursussen 2006 Registratie en controle met RAW en UAV voor aannemers CROW 
2007 Coachend leidinggeven KvK 
2009 Beschrijven met RAW CROW 
2009 Bepalen met RAW 
 

 


