
Tilrood is niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld: de rode as-
faltlaag waarmee fietspaden worden aangelegd. De basisgrondstof hiervoor is 
Tilrood, een bekend product uit het assortiment van De Hoop Bouwgrondstoffen, 
welke wordt gewonnen in North Cumberland, in Noordoost Engeland. 

Tektonische bewegingen (het ontstaan van breuklijnen in de aardkorst) aan het eind 
van de carboon, zorgden voor het opstuwen van het magma.

Na afkoeling van dit aan de aardoppervlak gekomen magma is er een stollingsge-
steente ontstaan.
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TILROOD

EIGENSCHAPPEN
Specifieke kenmerken:

• Hoge kleurvastheid
• Slijtvast

VOORDELEN
• Positieve bijdrage aan 

verkeersveiligheid

KWALITEIT
Onze materialen worden ge-
leverd conform de gestelde 
eisen/normen.

AFMETINGEN
0-4, 1-3, 2-6, 4-8, 8-12 mm

WEGENBOUW
Vanwege de kleurvastheid is Tilrood een 
veelgebruikte steenslag in de wegen-
bouw. Door het gebruik van een rode 
steenslag verhoogt men de herkenbaar-
heid van diverse situaties op de Neder-
landse wegen. Zo wordt op veel wegen 
de suggestiestrook naast de weg met 
Tilrood aangelegd om een veilige schei-
ding van hoofdrijbaan te bieden voor de 
fietsers.

BETON
Om betonproducten een onderschei-
dende en/of herkenbare kleur te geven 
wordt Tilrood toegevoegd. De rode 
kleur die de producten krijgen door de 
toevoeging van Tilrood als granulaat 
aan het betonmengsel waarborgt een 
hoge mate van kleurvastheid.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



PROJECTEN
Sinds de jaren zeventig is het straatbeeld langzaam aan 
het veranderen. Asfalt was niet langer alleen maar zwart, 
maar kon ook in het rood worden geleverd. Rode asfalt, 
met Tilrood als basis. Tilrood is een door en door harde 
rode steenslag afkomstig uit Engeland. We zijn er trots op 
aan de wieg te hebben gestaan van deze ontwikkeling. 

Tegenwoordig is rood in de infra volledig ingeburgerd. 
Sterker nog, in deze periode is het creëren van veilig ver-
keer (i.s.m. Veilig Verkeer Nederland en de fietsbond) alleen 
maar belangrijker geworden. Hierdoor worden er steeds 
meer fietspaden in rood asfalt aangelegd. Het gebruik van 
Tilrood is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het 
gebruik van dit harde gesteente heeft in de loop van de 
decennia geresulteerd in meer dan 15.000 km asfalt of ele-
mentverharding met Tilrood in Nederland. 

Nadat Tilrood zijn weg had gevonden in de asfaltwereld, 
werd het nu ook door de betonindustrie opgepikt. De be-
tonklinkers en tegels vonden snel hun weg in woonwijken, 
winkelpromenades en zelfs in tuinen. 
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CONTACT

Het postadres van De Hoop 
Bouwgrondstoffen is:

Postbus 19
4530 AA Terneuzen

BESTEL PER MAIL

Mail uw vraag of 
bestelling naar:

verkoop@dehoop-bouwgrondstoffen.nl

ZOEK ONLINE

Al onze certificaten kunt u op onze 
website downloaden.

www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl

BEL ONS

Wilt u meer weten over onze 
producten? Bel dan met 
één van onze collega’s.

0115 680 911

TILROOD


