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Waar het project begint…
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OVERIGE BRANCHES:

WEGENBOUW
BETON
SPOORBOUW
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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WATERBOUW
AL MEER DAN 100 JAAR DROGE VOETEN

Water en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons land wordt beschermd door honderden kilometers
aan kust- en oeverwerken.
ONZE LOGISTIEKE KRACHT IS CRUCIAAL BIJ ELK PROJECT
De verbinding met waterbouw geldt ook voor De Hoop Bouwgrondstoffen. Decennia lang werken wij samen met overheden en aannemers om tal van projecten te laten slagen. Een greep uit de projecten waar wij onze materialen hebben
geleverd: Deltawerken, Tweede Maasvlakte, Belwind Offshore Windmolenpark en de IJsselmeerdijken.
WATERBOUW KAN NIET ZONDER BREUKSTEEN
Eén van de meest gebruikte materialen in waterbouw is breuksteen. Onze waterbouwsteen heeft al menig dijklichaam
versterkt. Een ander bestortingmateriaal is staalslakken, welke wij vanuit diverse bronnen snel op locatie kunnen
leveren. Dit materiaal zien we onder andere terug bij de bestorting van de Oosterscheldekering.

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 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.
Uitvoering van uw waterbouwproject wordt door ons begeleid door één logistiek aanspreekpunt. Door deze korte en
heldere communicatielijnen met uw projectleider kunnen we samen met u de meest efficiënte logistieke indeling bereiken.
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
WATERBOUWSTEEN

KALKSTEEN

STAALSLAKKEN

HOOGOVENSLAKKEN

KLEI

ARGEX

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

