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OVERIGE BRANCHES:

WATERBOUW
WEGENBOUW
BETON
RECREATIE/HOVENIERS

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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SPOORBOUW
AL DECENNIA LANG BEKEND TERREIN

Nederland heeft ruim 3000 km spoorlijn. Jaarlijks vinden er diverse renovaties aan spoortrajecten plaats of worden er
nieuwe spoorlijnen aangelegd. Al decennia lang leveren wij ballastmateriaal voor deze spoorprojecten, bijvoorbeeld: de
hogesnelheidslijn (HSL), Hanzelijn, Maasvlakte en de Betuwelijn.
PORFIER: HET MATERIAAL VOOR DE SPOORBOUW
De Porfier in ons spoorbouwassortiment, in de afmetingen 22-40 mm en 31,5-50 mm, hebben dé eigenschappen om
een uitstekende basis te creëren voor het Nederlandse spoortraject. Hiermee ontstaat een gedegen ballastbed dat
voldoet aan stabilisatie, demping van trillingen en afvoer van overtollig regenwater. Al onze materialen voldoen aan de
SPC-eisen van Prorail.
SCHOUWPADEN: MEER DAN ALLEEN GESCHIKT VOOR RAILWERKEN
Schouwpaden kom je tegen langs railtrajecten, ook vind je ze langs watergangen en -keringen. Porfier in de afmeting
0-8 mm is een zeer geschikt materiaal om te gebruiken om deze schouwpaden aan te leggen.

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.
Tijdens de uitvoering van spoorbouwprojecten stellen wij één aanspreekpunt aan voor de begeleiding en planning van
de logistieke processen. Hiermee zorgen wij ervoor dat het gehele project van A-Z efficiënt wordt gecoördineerd.
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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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

