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Als toeleverancier voor de GWW-sector, groenbedrijf en (semi-)overheid bieden wij innovatieve en duurzame 
kunststof totaaloplossingen voor infratechnische uitdagingen, watermanagement en groenconcepten. 

Onze kracht; het combineren van producten en materialen uit ons uiteenlopende assortiment dat bestaat uit fo-
lie, geotextiel, geogrids, complete kunststof leidingsystemen, kunststof (half)fabricaten, drainagesystemen, vijver- en 
tuinbenodigdheden, EPS constructies en producten voor groeiplaatsverbetering. Hierdoor komen wij vaak tot verras-
sende en economisch voordelige oplossingen voor veel voorkomende uitdagingen op het gebied van o.a. grondwa-
pening, funderingen, afwatering- en infiltratiesystemen en groen in de stad. 

Naast onze eigen Product Specialisten hebben wij de beschikking over de ingenieurs en geotechnici van de fabrikan-
ten waarmee wij samenwerken aan Nederlands grootste bouwkundige projecten. Deze bundeling van ervaring, pro-
ductkennis en wetenschappelijke kennis stelt ons in staat tot de beste maatwerkoplossing te komen voor de meest 
complexe Design & Construct uitdagingen.

Om snel in te kunnen springen op vragen vanuit de markt zijn wij, naast leverancier van top-kwaliteit materialen, 
producent van in eigen huis ontwikkelde innovatieve producten zoals halfverhardingsplaten, infiltratieproducten en 
maatwerk putten. 

Met zo’n 50 medewerkers, verdeeld over filialen in Bemmel, Delft, Beverwijk en Goes, is er landelijke dekking en de 
mogelijkheid materiaal af te halen of persoonlijk advies in te winnen. Vanuit Bemmel, dat met 48.000 m3 magazijn-
ruimte en 16.000 m2 buitenterrein tevens het logistieke hart van Joosten Kunststoffen is, rijden dagelijks eigen trailers 
door heel Nederland om bestellingen op afspraak te bezorgen. 
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FOLIE
In onze infratechnische en watermanagement totaalconcepten wordt folie toe-
gepast voor afdekking, afdichting, scheiding of geleiding van wortelgroei. Af-
hankelijk van de toepassing hebben we diverse soorten folie, waaronder HDPE, 
LDPE, PVC, EPDM, PP en bentoniet. 

GEOTEXTIEL & GEOGRIDS
Het gebruik van geotextiel en geogrids in weg- en waterbouwkundige con-
structies bevordert o.a. de stabiliteit en duurzaamheid. Wij hebben een ruim as-
sortiment aan geotextiel, zowel geweven als niet geweven. Daarnaast kunt u bij 
ons terecht voor asfaltwapening en 
alle soorten grondwapening. Als ex-
clusief dealer van TenCate en Tensar 
werken wij intensief samen aan pro-
ductontwikkeling en zetten wij onze 
gezamenlijke expertise in om tot in-
novatieve oplossingen te komen. 

LEIDINGSYSTEMEN
Niet alleen afvoerbuizen, drukbui-
zen, drainagebuizen, duikerbuizen, 
gasbuizen, beregeningsbuizen, infil-
tratiebuizen en mantelbuizen. Maar 
ook lijnafwateringsystemen, straat- 
en trottoirkolken, drainage- en er-
fafscheidingsputten. We leveren alle 
soorten leidingsystemen. In diverse 
materiaalsoorten, inclusief alle beno-
digde hulpstukken.

VIJVER & TUIN
Met ons ruime assortiment vijver- en 
tuinbenodigdheden bedienen wij 
een grote groep hoveniers, tuincen-
tra en groenvoorzieningsbedrijven. Ons assortiment omvat onder meer een 
ruim aanbod aan vijverpompen, verlichting, filters en kunstgras.

EPS CONSTRUCTIES
EPS wordt gebruikt als ophoogmateriaal om zettingen in grond- en zandlicha-
men te voorkomen. Het materiaal is lichtgewicht,  kan makkelijk gestapeld wor-
den en is in verschillende maten en diktes leverbaar. Het is de ideale basiscon-
structie voor ophoging in een kort tijdsbestek met een flinke kostenbesparing.

KUNSTSTOF (HALF)FABRICATEN
Wij ontwikkelen en produceren innovatieve producten en systemen voor grond-, 
weg- en waterbouwtoepassingen. De JobiCell, AquaMulti Box, GS PRO plaat 
en Gravel PRO plaat zijn enkele van onze eigen, gepatenteerde producten. 
Naast complete producten en systemen kunt u bij ons terecht voor kunststof 
halffabricaten zoals platen en strips.

DRAINAGESYSTEMEN
Bufferplaten, drainagematten- en buizen, controleputten, wortelwerende fo-
lie, filter- en beschermvliezen, substraten en vegetatiematten. Wij leveren alle 
benodigde materialen voor de aanleg en afwerking van een effectief drainage- 
systeem. Ons assortiment bevat ook een uitgebreid aanbod aan producten 
voor groendaksystemen.

GROEIPLAATSVERBETERING
Ruimte in steden is kostbaar en beperkt; hier moet innovatief mee worden 
omgegaan. Door bestrating, verdichting van de grond, slechte beluchting en 
te kort aan water is het niet eenvoudig bomen te laten groeien in een stede-
lijke omgeving. Een civiele aannemer is op zoek naar manieren om een zo 
stabiel mogelijke ondergrond te creëren, terwijl de groenspecialist groeiruimte 
voor bomen belangrijk vindt. Met GreenBlue Urban brengt Joosten Kunststof-
fen, als exclusief dealer voor Nederland en België, beide werelden samen met 
innovatieve groeiplaatsconcepten.Goes
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