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SAMEN OP WEG NAAR EEN  
SUCCESVOL PROJECT

WEGENBOUW

ZEER UITGEBREID PRODUCTAANBOD

VAKKENNIS EN ADVIES

LEVERING PER VRACHTWAGEN OF SCHIP

GUNSTIG GELEGEN DEPOTS

Wij dragen reeds decennialang ons steentje bij aan zowel grote als kleine projecten in de wegenbouw. Van onderfundering 
tot verharding: heel wat wegen werden aangelegd met onze producten. Wij leveren zowel BENOR- als COPRO-gekeurde 
grondstoffen die voldoen aan het Standaardbestek 250 en de Qualiroutes.  
 
We bieden u niet enkel oplossingen voor de pure wegenbouw, maar werken ook graag mee aan de bouw van kunstwerken, 
burgerlijke bouwkunde of de aanleg van vliegvelden. Uiteraard zijn wij helemaal mee met het hergebruik van granulaten 
en bevat ons assortiment eveneens betonpuin, mengpuin en andere gerecycleerde grondstoffen.



WEGENBOUW

WEGENISBETON
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ASFALT

Satic-Minera levert zowel zand als steenslag voor de asfaltsector. Wij bieden u een uitgebreid assortiment granulaten 
aan die voldoen aan de NEN-EN 13043 en de diverse bestekken. Kalksteen voor de onderlagen of harde steen voor de 
toplagen? Rond zand of breekzand? Wij hebben de juiste producten en logistiek om uw asfaltplant te bevoorraden. We 
geven graag advies over de asfaltmengsels in functie van de eisen van de opdrachtgevers en de beschikbare grondstoffen. 
Naast granulaten voor bitumineuze mengsels, leveren we ook steenslag voor slemlagen en bestrijkingen.

Satic-Minera levert granulaten voor beton in wegverhardingen conform het standaardbestek en de vernieuwde PTV. Of 
het nu gaat om éénlaags doorgaand gewapend beton of een tweelaagse uitvoering, Satic-Minera is de partner bij uitstek 
voor uw projecten. Voor de productie van lijnvormige elementen bieden wij eveneens de benodigde grondstoffen aan.  
Ons assortiment omvat naast steenslag en rivierzand ook ontzilt zeezand klasse CB. Wij leveren onze BENOR-gekeurde 
materialen met een aangepaste logistiek in functie van de specifieke noden van uw werf.

ADVIES VOOR ASFALTMENGSELS

LOGISTIEK OP MAAT

LEVERING PER VRACHTWAGEN OF SCHIP

ONDERSTEUNING BETONTECHNOLOGIE

BENOR-GEKEURDE GRANULATEN

BENOR-GEKEURDE PRODUCTEN
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FUNDERINGEN EN 
ONDERFUNDERINGEN

OPENBARE RUIMTE  
EN GROEN

Wij leveren zand en steenslag voor onderfunderingen, drainage en steenslagfunderingen. We werken met zowel 
natuurlijke als kunstmatige grondstoffen (betongranulaat en menggranulaat). U vindt bij ons een uitgebreid 
assortiment zand en steenslag voor de productie van schraal beton, zandcement of andere cementgebonden 
mengsels. Voor de mengsels zelf kan u ook bij ons terecht.  Voor zand als straatlaag bieden we u eveneens een 
geschikte oplossing.

GERECYCLEERDE GRANULATEN

BENOR- OF COPRO-GEKEURD

De overheid besteedt in groeiende mate aandacht aan de openbare ruimten. Voor de aanleg van pleinen en parken 
kan u bij ons terecht voor een uitgebreid gamma aan kleuraggregaten. Dolomiet en kalksteen blijven veelgevraagde 
producten, maar wij beschikken ook over heel wat kleurrijke varianten hierop. Als basis voor halfverhardingen of 
in de zuivere vorm, geleverd in bulk of in bigbag, … aan u de keuze. En uiteraard spelen wij ook in op de trend om 
breukstenen voor schanskorven in allerlei kleuren en afmetingen aan te bieden.

LEVERING IN BULK OF BIG BAGS

VOORRADIG OP ONZE DEPOTS

UITGEBREID GAMMA
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PRODUCTEN

DEPOTS

PORFIER

DOLOMIET

KALKSTEEN

BLANC DE PROVENCE

ZANDSTEEN/GRÈS

RIVIERZAND

TILROOD

ZEEZAND

LUXOVIT

RECYCLAGE
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Leon Monnoyerkaai 11, 1000 Brussel
+32 2 245 77 52
info@vemat.be

Industriestraat 16, 3560 Lummen
+32 11 45 36 89
info@zhl.be

Graankaai 4, 8800 Roeselare
+32 51 22 79 55
info@zhr.be

Duitslandweg 2, 4538 BK Terneuzen
+31 115 680 911
verkoop@dehoop-bouwgrondstoffen.nl
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