




Allgrounders 
in infra:  
grondig EN veelzijdig

Sinds 2016 bieden wij onze 
totaaloplossingen als infrabedrijf 
in Nederland aan. Die oplossingen 
bouwen op meer dan 50 jaar ervaring 
in projecten op gebied van wegen-, 
industrie- en waterbouw in België. 
Van reconstructies tot aanleg van 
nieuwe infrastructuur. Van klein- en 
grootschalig asfaltonderhoud tot 
taludbeschermingen.

Totaalaanpak
Met onze eigen ploegen en een 
uitgebreid machinepark staan we voor 
een totaalaanpak. Doordat we alle 
expertise en ervaring in huis hebben, 
houden we de kwaliteit van uw project 
hoog en de doorlooptijd laag. We 
ontzorgen u in de meest brede zin van 
het woord: van een meedenkende en 
adviserende rol bij de start van uw 

project tot een professionele uitvoering 
en goede en stipte oplevering. 
Beton- en asfaltverwerking, diverse 
vormen van oppervlakbehandelingen, 
rioleringswerken en totaalprojecten 
in omgevingsaanleg: wij bieden de 
oplossing!

Betrouwbare en innovatieve 
partner
Het is onze missie om voor u 
een betrouwbare en innovatieve 
totaalpartner te zijn. Een bedrijf 
waarvan u weet dat we uw project met 
de meeste zorg behandelen, dat we de 
oplossing die we beloven ook effectief 
leveren, binnen de afgesproken 
termijn en binnen het afgesproken 
budget. U kunt ons op ons woord 
vertrouwen. 

Veiligheid eerst
Veiligheid staat bij ons hoog in 
het vaandel. De veiligheid van de 
medeweggebruikers, maar ook de 
veiligheid van uw en onze mensen. 
Daarom zijn we als bedrijf VCA**-
gecertificeerd. •
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Waarom 
Hoogmartens?
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MAAK KENNIS 
MET ONZE DIENSTEN

Asfaltverwerking

Betonverwerking

Oppervlak-  
behandeling

Riolering

Omgevings- 
aanleg



Hoogmartens is groot geworden met asfalt. 
Sinds de jaren 60 specialiseren we ons in 
het onderhoud, verwerken en aanleggen van 
asfaltverhardingen. In al die jaren bouwden we 
een onuitputtelijke technische expertise en 
een enorm aantal referenties op.
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ASFALT- 
VERWERKING

Asfalt in een veelheid van projecten
Vandaag passen we asfalt toe in een brede waaier van 
projecten: van autosnelwegen tot parkeerterreinen. 
Van lokale wegen tot bedrijfsterreinen. 

Bij ieder project gaat we voor de totaaloplossing. 
Dankzij onze uitgebreide productkennis en onze 
innovatieve technieken geven we u het juiste advies 
over het best mogelijke type asfalt en de ideale 
dikte van de verschillende lagen. We garanderen 
vervolgens een professionele en stipte uitvoering 
door onze ervaren vakmensen. Zo bent u zeker dat 
onze oplossing perfect is afgestemd op de specifieke 
behoeften van uw project. •



Handstortbeton 
In sommige toepassingen is machinale 
betonverwerking niet mogelijk of niet 
de meest geschikte oplossing.  
Dan wordt beton handmatig 
gestort. Ook in deze verwerking is 
Hoogmartens gespecialiseerd dankzij 
onze jarenlange ervaring. Door middel 
van het plaatsen van een bekisting 
of gebruik maken van bestaande 
opsluitbanden realiseren we een 
manuele betonverharding in bijna 
iedere gewenste kleur en vorm. •
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BETON- 
VERWERKING

Glijbekisting 
Glijbekisting heeft veel voordelen: door 
beton machinaal te verwerken kunnen 
we snel en accuraat werken. We 
bouwen alle mogelijke vormen, maten 
en kleuren van wegen, rotondes, fiets- 
en wandelpaden, lijnvormige elementen 
en bermbeton. Dit wordt volledig ter 
plaatse gestort. 

Daarnaast zorgt deze manier van 
werken voor een doorlopende 
constructie. Dit betekent een 
kwalitatief hoge, efficiënte en 
budgetvriendelijke oplossing, met een 
minimum aan overlast. •



Uitgewassen beton 
Deze duurzame techniek van oppervlaktebehandeling geeft beton een 
aparte, natuurlijke uitstraling, zowel in structuur als in kleur.  
Een bindingsvertrager voorkomt dat het cement aan het oppervlak 
 uithardt. Deze ongebonden laag wordt dan weggewassen. Zo komen 
de steengranulaten tevoorschijn en krijgt uw beton een heel natuurlijke 
look. Op deze manier combineren we de klassieke voordelen van beton 
(duurzaam, slijtvast en onderhoudsvrij) met een esthetisch aanzicht. 
Bovendien krijgt beton dankzij deze specifieke afwerking meer reliëf.  
Het is hierdoor veiliger. •

Printbeton 
Printbeton duikt al jaren 
op in het straatbeeld. 
Denk maar aan rotondes, 
verkeerseilanden en 
voetpaden. Het brengt beton 
tot leven in elke structuur 
of kleur die het beste bij uw 
project past. De verschillende 
structuurvormen, kleuren en 
afwerkingsmethodes geven 
een onbeperkte vrijheid 
in ontwerp en uitvoering. 
Printbeton is bovendien 
onderhoudsvrij, duurzaam  
en vormvast.  • 

7



8

Hoogmartens is gespecialiseerd in oppervlakbehandeling (slijtlagen). Bij deze behandeling 
wordt met een bitumineuze kleeflaag steenslag of split aangebracht. Dit wordt niet alleen 
toegepast op wegen en wandelpaden, maar ook in tuinen en parken. Een aantal voordelen 
van deze duurzame, efficiënte en snelle benadeling zijn:

• 	 Verlenging	van	de	levensduur	van	het	behandelde	oppervlak

• 	 Weinig	onderhoudskosten

• 	 Betere	veiligheid

• 	 Betere	zichtbaarheid	in	het	donker

• 	 Een	esthetische	meerwaarde	aan	de	omgeving

oppervlak-
behandeling
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Omgevings- 
aanleg

Wegen, bedrijfsterreinen, 
parkeerplaatsen, woonomgevingen, 
verkavelingen, openbare parken en 
prestigieuze omgevingsprojecten: 
onze eigen medewerkers verzorgen uw 
buitenaanleg op vakkundige wijze. We 
ontzorgen u volledig in de complete 
aanleg: van ontwerp en eventuele 
afbraak-, grond- en rioleringswerken 
tot verschillende verhardingen 
en groenaanleg. Daarbij heeft u 1 
aanspreekpunt voor uw project! • 
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Milieuvoorschriften worden 
strenger en de gestelde eisen 
steeds hoger. Het aanbrengen van 
riolering is tegenwoordig zoveel 
méér dan buizen leggen alleen. Het 
is onderdeel geworden van een veel 
groter vraagstuk. Hoe kunnen we 
de huidige riolering zo efficiënt en 
budgetvriendelijk mogelijk aanpassen 
aan de nieuwe eisen? Hoe kunnen we 
diverse afvoeren van elkaar scheiden? 
Moeten we infiltreren of afvoeren?  
Is bufferen al dan niet noodzakelijk?

Het aanbrengen van riolering begint 
dan ook met het juiste professionele 
advies. Door onze jarenlange  
ervaring en kennis van de nieuwste 
technieken en de meest recente 
wetgeving kunnen wij u ook hiermee 
van dienst zijn. In overleg helpen we  
u de juiste keuze maken, waarna 
onze gespecialiseerde rioolploegen  
de aanleg van de rioleringswerken 
voor hun rekening nemen.•

Riolerings- 
werken
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hoogmartens Nederland 
EEN JAAR in FACTS & FIGURES

50 
VOETBALVELDEN

MAASTRICHT

VENLO

50.000 
TON	ASFALTVERWERKING

SLIJTLAGEN	

300.000M2

65 KM 
RIOLERING

120 
PROJECTEN

25 
AANTAL 

MEDEWERKERS

1.500 
TRUCKS

1.600 
MIXERS

50 KM 
BETONNEN	FIETSPADEN

OPPERVLAKBEHANDELING



Nederland

Hagelkruisweg 2

5993 SC Maasbree

T  +31 (0)  77 400 61 40 

info@hoogmartens.nl 

België

Industrieweg Noord 1137

3660 Oudsbergen 

T  +32 (0)  89 81 02 30

info@hoogmartens.be


