
Plus betonmortel

Bouw er iets 
mooi mee!



De plussen van Van 
Nieuwpoort Betonmortel 

Kennis, ervaring en assortiment 
Van Nieuwpoort Betonmortel is al meer dan 50 jaar expert in de 
productie van mortelproducten en specialistische oplossingen op 
het gebied van betonmortel en gietbouw. Ons bedrijf levert 
oplossingen vanaf 1 kuub betonmortel, als u wilt  inclusief onze 
mensen die het product trefzeker toepassen op uw project. 

Duurzame producten, duurzame bedrijfsvoering  
Onze PLUS producten, gemaakt van gerecyclede grondstoffen, zijn 
sprekende voorbeelden van innovatieve productontwikkeling. Deze 
producten, onze productie-methodes met recycling, groene energie 
en duurzaam transport brengen ons ieder jaar een stap dichter bij 
klimaatneutraal bouwen. 

Uitgekiende logistiek  
Een perfecte timing is cruciaal voor een efficiënt bouwproces.  
De transportleiders van Van Nieuwpoort zetten alles op alles om het 
juiste product op het juiste tijdstip op de juiste plaats te bezorgen.  
Ze worden hierbij geholpen door GPS-systemen, logistieke software,  
een uitgebreid netwerk aan vestigingen én goed opgeleide chauffeurs.

Advies op maat
De nieuwste grond-, hulp- en vulstoffen maken de meest 
geavanceerde betonmengsels mogelijk, toegespitst op ieder 
specifiek eindproduct. En dat kan een fundering of afdekvloer voor 
een nieuwbouwwoning, een fly-over of brug, een ondergrondse 
parkeergarage of een mestkelder zijn. Voor ieder project adviseren 
we de beste optie. We denken daarom liefst in een vroeg stadium 
met u mee voor een beter en duurzamer eindresultaat.



Totaaloplossingen in de bouw  
Kennis en ervaring, het juiste materieel en logistiek en een breed 
assortiment aan specialistische producten maken onze expertise breed. 
De andere bedrijven binnen de Van Nieuwpoort Groep, waaronder 
Betonson voor prefab betonproducten en energiezuinige bouwconcepten, 
Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen en Oosterbeek-EPS voor polystyreen 
platen, vullen ons pakket aan. Samen leveren wij complete oplossingen 
voor één woning of complete woonwijken, voor wegenbouw, hoogbouw, 
bedrijfsgebouwen, de renovatie van monumenten of de uitbouw van een 
woning. In iedere opdracht combineren onze mensen een slimme logistiek 
met de juiste uitvoeringstechniek. Dat spaart geld en energie.



Betonmortel en veilig werken 
•  Draag beschermende kleding, lange broek en vloeistofdichte laarzen
•  Draag vloeistofdichte handschoenen
•  Vermijd aanraking met de huid en ogen: bij aanraking met ogen of huid 

onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch 
advies inwinnen

•  Draag een helm bij verwerking via pomp of kubel
•  Buiten bereik van kinderen houden!

Van Nieuwpoort bezit het  
Beton Bewust-keurmerk. 
Het bedrijf voldoet ruim-
schoots aan de strenge  
eisen van dit keurmerk op 
het gebied van betrouw-
baarheid, deskundigheid  
en arbeidsveiligheid.



Checklist bestellen van betonmortel
Toepassing: woning, utiliteit, agrarisch, gww, renovatie
Bouwdeel: fundering, vloer, wand, tunnel, kolom, weg
Stortdatum / aanvangstijd
Hoeveelheid betonmortel
Stortsnelheid: begin- en eindtijd betonstort
Sterkteklassen: maat voor de sterkte van beton (op te geven door 
constructeur)
Milieuklassen: maat voor de omgeving waaraan het beton wordt 
blootgesteld (op te geven door constructeur)
Consistentieklassen: droog / aardvochtig / half plastisch / plastisch / 
zeer plastisch / vloeibaar / zeer vloeibaar
Cementsoort: CEM I, CEM II, CEM III, Attest cement
Aard van de betonconstructie: gewapend / ongewapend /  
voorgespannen 
Betonsoort: normaal / zwaar / staalvezel / vloeistofdichte constructies
Soort hulpstof: luchtbelvormer, vertrager, e.d.
Grootste korrelafmeting Dmax:  31.5 mm /  22.4 mm / 16 mm
Stortwijze: pomp (+ aantal meter leiding) / kubel / goot
Bouwplaats: bereikbaarheid / verlichting / lospunt
Afwerken: trilbalk / schuurbord / vlinderen / bezemen
Nabehandelen: constant nat houden / plastic afdekken / bespuiten  
met Curing Compound
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De PLUS van Van Nieuwpoort vertaalt zich in een vlekkeloze 
logistiek en een gedegen betontechnologisch advies. Het is onze 
ambitie om voor elke opdracht, het best mogelijke betonmengsel 
in te zetten. We denken graag al in een vroeg stadium mee. Met 
onze kennis en ervaring zijn we vaak in staat om oplossingen aan te 
dragen die leiden tot een beter eindresultaat.  
De centrales beschikken over een breed assortiment mortelpro-
ducten voor allerlei toepassingen: van fundering en monolietvloer 
tot druklaag en wand. 
Onze andere PLUS producten zijn:

•  Groen beton: duurzaam beton met gerecyclede grondstoffen en 
CO2-arm cement.

•  Nul-CO2 beton: de CO2-restuitstoot van Groen beton 
compenseren door emissierechten te kopen.

•  Gietvloermortel: snel, arbo-vriendelijk en al snel beloopbaar.
•  Nadenvulmortel: een compleet concept voor het vullen van voegen.
• Fixatiemortel: voor het krimparm fixeren en ondersabelen.
• Bouwgrondstoffen; alle soorten, los gestort en in bigbag.
•  Prefab beton vloeren: ribcassette, kanaal-, breedplaat-, klimaat- 

en installatievloer.
• Prefab beton funderingen: standaard heipalen en energiepalen.
• EPS platen en parels voor funderen en isoleren.

De plus voor de bouw

Van Nieuwpoort Betonmortel B.V.

Postbus 167

2800 AD  Gouda

Tel.: +31 (0)182 597 400

Fax: +31 (0)182 597 410

E-mail: betonmortel@van-nieuwpoort.nl

www.van-nieuwpoort.nl 

Kijk op www.betoncentralezoeker.nl  
voor onze dichtstbijzijnde  
betoncentrale en contactpersonen


