WATERBOUW WEGENBOUW BETON SPOORBOUW RECREATIE & GROEN

GROEP DE HOOP
Bouwgrondstoffensector
Betonmortelsector

Kiezen voor De Hoop Bouwgrondstoffen, is
kiezen voor deskundigheid, kwaliteit... passie!

Betonwarensector

De Hoop Bouwgrondstoffen is onderdeel van De Hoop Terneuzen, sinds jaar en dag een betrouwbare
schakel in de bouwwereld. Wij zijn uw proactieve partner en onderscheiden ons door het brede pakket
bouwgrondstoffen, klantgerichte logistiek, flexibiliteit en organisatorische inzet bij projecten.

Doe-Het-Zelfsector

Bouwmaterialensector

Binnen de bouwwereld hebben wij ons ontwikkeld tot een ware specialist op het gebied van grondstoffen. Door ons
uitgebreide relatienetwerk, de aandacht voor innovatieve en duurzame ontwikkelingen en meer dan 100 jaar ervaring.
Hierdoor kunnen wij u op alle vlakken de beste kwaliteit bieden.
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Voor het transport beschikken we over een flinke vloot van zandzuigers, beunschepen, vrachtschepen, kraanschepen
en vrachtwagens. Geen logistieke uitdaging is ons te gek. Alle bouwgrondstoffen staan onder centraal toezicht van
ons eigen laboratorium in Terneuzen.
Vanzelfsprekend voldoen al onze grondstoffen aan de geldende milieunormen en kwaliteitseisen en bieden we u waar
mogelijk een alternatief voor het gebruik van natuurlijke materialen. Naast onze primaire grondstoffen bieden we u
ook een breed pakket secundaire bouwgrondstoffen.
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Locaties

Havenbedrijf
Terneuzen

Zand- en Grindhandel
De Mark, Oud Gastel

Zand- en Grindhandel
Waalwijk

Zand- en Grindhandel
Van Esbroek, Westdorpe

Zand- en Grindhandel
Bergen op Zoom

Pelt & Hooykaas
IJmuiden

Kijk voor meer informatie op www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl

Zand- en Grindhandel
De Houtkaai, Goes & Roosendaal

Pelt & Hooykaas
Vlissingen

Postbus 19, 4530 AA Terneuzen
Duitslandweg 2, 4538 BK Terneuzen
T +31 (0)115 68 09 11
E info@dehoop-bouwgrondstoffen.nl
www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl

Scan de code
en volg ons
op Linkedin
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OP
DE HOOP
KUNT U
BOUWEN

PRODUCTEN

WATERBOUW

Waterbouw en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Honderden kilometers kust- en oeverwerken opgebouwd met de
bouwgrondstoffen waterbouwsteen en staalslakken beschermen
onze kust. De verbinding met waterbouw geldt ook voor De Hoop
Bouwgrondstoffen. Al decennia lang werken wij samen met overheden en
aannemers om tal van waterbouwprojecten te laten slagen.

BETON

Beton wordt op tal van manieren verwerkt in de Nederlandse
bouwindustrie. Het is terug te vinden in woningbouwprojecten
en utiliteitsbouw, maar ook in infra- en agrarische projecten. De
basiselementen van beton zijn zand, cement en grind of kalksteen.
Jaarlijks leveren wij deze grondstoffen, per schip en per vrachtauto, aan
betonmortelcentrales en betonwarenproducenten.

RECREATIE EN GROEN

Onze grondstoffen voor aanleg en onderhoud van sportvelden en
recreatieparken zijn voorzien van de benodigde certificaten. Voor
publieke tuinen, bossen, natuurgebieden en parkeerplaatsen leveren wij
BGSPAD. Voor elk project de perfecte halfverharding.

OP DE HOOP KUNT U BOUWEN

WEGENBOUW

De opkomst van het autoverkeer in de 20e eeuw zorgde voor ingrijpende
ontwikkelingen aan de eisen van verharde wegen. Vanaf dat moment
zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling en leveranties van
wegenbouwprojecten. Naast het leveren van de grondstoffen voor asfalt,
zijn wij ook actief in diverse innovatieve werkgroepen op het gebied van
ontwikkelingen in de wegenbouw.

MICRODIORIET

PORFIER

ARGEX

KALKSTEEN

BGS BASE

DUOMIX

BASALT

KLEURAGGREGATEN

ZANDEN

BGS FILL

MENGGRANULAAT

LD MIX

WATERBOUWSTEEN

BGSPAD

GRANUSIL

KALKSTEENMEEL

RIVIERGRIND

ZEEGRIND

TILROOD

RECYCLE-GRIND BALLAST

WATERBOUWSLAK

BETONGRANULAAT

VLIEGAS

CEMENT

SPOORBOUW

Nederland heeft ruim 3000 km spoorlijn. Jaarlijks vinden renovaties aan
spoortrajecten plaats of worden er nieuwe tracés aangelegd. Al decennia lang
leveren wij ballastmateriaal voor spoorprojecten, zoals: de Hogesnelheidslijn,
Hanzelijn en de Betuwelijn. De Porfier in ons assortiment heeft dé
eigenschappen om een uitstekende basis te creëren voor het Nederlandse
spoortraject. Al onze producten voldoen aan de SPC-eisen van ProRail.

VLIEGVELDEN

Asfalt voor vliegvelden moet aan de strengste eisen voldoen. Het is dan
ook niet voor niets dat vele (militaire) vliegvelden en met name Schiphol
al decennia lang voor Porfier kiest. Door de bijzondere eigenschappen
zoals de uitstekende affiniteit met bitumen is dit materiaal uitermate
geschikt voor dergelijke hoogwaardige toepassingen.

WATERBOUW WEGENBOUW BETON SPOORBOUW RECREATIE EN GROEN

WWW.DEHOOP-BOUWGRONDSTOFFEN.NL

