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OVERIGE BRANCHES:

WATERBOUW
WEGENBOUW
BETON
SPOORBOUW

DE HOOP BOUWGRONDSTOFFEN
MEER DAN ALLEEN LEVERANCIER

De Hoop Bouwgrondstoffen is niet alleen leverancier, maar gaat samen met de opdrachtgever voor het best mogelijke
resultaat. Dit streven wij na met onze logistieke slagkracht, ruim assortiment aan materialen en meer dan 100 jaar aan
projectervaring in de waterbouw, wegenbouw, spoorbouw, betonbranche en de recreatie- & groenbranche.
Door ons uitgebreide relatienetwerk en de aandacht voor innovatieve en duurzame ontwikkelingen bieden wij onze
klanten op alle vlakken de beste kwaliteit. Vanzelfsprekend worden onze producten geleverd met de benodigde certificaten.
Kiezen voor De Hoop Bouwgrondstoffen, is kiezen voor deskundigheid, kwaliteit en… passie!
TOTAALLEVERANCIER VOOR DE BOUW
De Hoop Bouwgrondstoffen behoort tot De Hoop Terneuzen. Dit concern, met meer dan veertig samenwerkende
bedrijven, is een belangrijke schakel in de Nederlandse bouwwereld en positioneert zich als leverancier van
bouwgrondstoffen, eindproducten en diensten.

www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
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DE HOOP GEEFT ADVIES,
BEGELEIDT EN LEVERT
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RECREATIE EN GROEN
CREATIEVE TOEPASSING VAN BOUWGRONDSTOFFEN

Voor het uitoefenen van diverse buitensporten telt ons land ruim 10.000 sportvelden. Niet alleen uit het groot aantal
sportvelden blijkt dat Nederlanders graag buiten vertoeven, er zijn ook tal van parken, tuinen en andere natuurgebieden
te vinden. Om deze voorzieningen in stand te houden werken jaarlijks duizenden mensen aan de aanleg en het onderhoud.
IEDER VELD EEN TOPSPORTVELD
Een goed onderhouden sportveld draagt bij aan de ontwikkeling van (top)sportprestaties. De grondstoffen die wij
leveren voor de aanleg en het onderhoud van sportvelden zijn allemaal voorzien van de benodigde certificaten en
voldoen aan de eisen van het NOC*NSF. Onze materialen maken van ieder sportveld een topsportveld.
KLEUREN IN DE TUIN
In parken en openbare groenvoorzieningen zijn veel paden en parkeerplaatsen te vinden die zijn aangelegd met een
halfverharding. Onze Duomix, Cotswold en Gres d’Hautrage zijn enkele producten die hiervoor veelvuldig worden gebruikt. Ook bij de aanleg van tuinen kunnen deze materialen worden toegepast. Daarnaast hebben wij een uitgebreid
assortiment aan kleuraggregaten. Hiermee kunnen hoveniers de tuinen in Nederland voorzien van elke kleur.

www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
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ONZE LOGISTIEK
Onze logistieke slagkracht is het hart van De Hoop Bouwgrondstoffen. We beschikken over een grote vloot aan zandzuigers, beunen, binnenvaartschepen en kraan/bandschepen, om de vele miljoenen tonnen grondstoffen bij onze
relaties te krijgen. Alle materialen worden geleverd met de benodigde certificaten en staan onder streng toezicht van
ons eigen laboratorium in Terneuzen.
De materialen voor de branche Recreatie & Groen liggen veelal op voorraad op meerdere logistiek gunstig gesitueerde
depots door Nederland. Diverse zanden en een uitgebreide range aan kleuraggregaten zijn hier af te halen.
PROFESSIONEEL EN MILIEUBEWUST
De Hoop Bouwgrondstoffen is zich bewust van haar rol in de bouw en infrabranche voor wat
betreft het terugdringen van de CO2-uitstoot. Wij spreken pro-actief met onze groeves en schippers over CO2-reductie
en nemen deel aan keteninitiatieven hierin. De Hoop Bouwgrondstoffen is gecertificeerd op trede 3 van de CO2Prestatieladder. Daarnaast bezitten wij al vele jaren de ISO certificaten 9001 en 14001.
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PRODUCTEN
ARGEX

M3C ZAND

M3D ZAND

GRES D’HAUTRAGE

COTSWOLD

DUOMIX

KALKSTEEN

BASALT

MORANE

TILROOD

CARRARA

YELLOW SUN

KLEURAGGREGATEN

www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
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Postbus 19 4530 AA Terneuzen
Duitslandweg 2 4538 BK Terneuzen
telefoon +31 (0)115 68 09 11 fax +31 (0)115 61 95 56
e-mail info@dehoop-bouwgrondstoffen.nl
web www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl

