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Hoe zand ons dagelijks
leven verrijkt
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U bent zich hiervan waarschijnlijk niet direct bewust, maar zand 
is overal. Uw huis is gebouwd op ophoogzand. Uw kinderen 
sporten op velden waar zand in is verwerkt. De zandbak van de 
kleinste is gevuld met zand. De wegen en dijken waarop u met de 
auto of de fiets rijdt zijn gemaakt en opgehoogd met zand. Maar 
het meest bijzondere is misschien wel dat al het glas in uw huis 
ook gemaakt is van zand. Want het hoofdbestanddeel van glas is 
zand, ook wel siliciumoxide (SiO2) genoemd. Meer dan 70% van 
het gewicht van een fles of ruit was ooit zand.

We kunnen dan ook onomwonden 
vaststellen dat zand een belangrijke 
grondstof is voor onze welvaart. Iets dat 
overigens ook geldt voor de klei die vaak 
gelijktijdig met het zand wordt gewonnen. 
Deze klei wordt gebruikt om dijken 
te verzwaren en voor het maken van 
bakstenen en dakpannen, maar ook voor 
servies en andere vormen van keramiek.

 

K3Delta is een belangrijke grondstoffen-
leverancier voor de bouw en de keramische 
industrie in Nederland en ons product 
vindt dan ook op allerlei manieren zijn weg 
naar uw dagelijks leven. Onze welvaart is 
letterlijk en figuurlijk gebouwd op zand. 
Wij van K3Delta zijn ons daarvan zeer 
bewust en zien het dan ook als onze taak 
om de winning en het gebruik van zand zo 
duurzaam mogelijk in te vullen. Duurzame 
techniek en duurzame innovaties zijn 
daarbij van essentieel belang.

ZAND EN WELVAART

Zand en welvaart
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Iedereen wil winnen. Ook wij willen winnen, maar dan zand. 
Maar wij willen meer winnen dan zand. Wij willen zand winnen 
op een zodanige manier dat iedereen wint: de economie, de 
natuur en de burgers. Dat is een hele kunst, maar wel een opgave 
die wij graag op ons nemen. Vooral ook omdat wij altijd graag 
samenwerken met alle betrokkenen. Dat zit als het ware 
in onze genen.

Wij genieten van het samenspel met de 
belanghebbenden. Dat moet ook wel, 
want de winning van grondstoffen is 
een boeiend en veelzijdig onderwerp. 
Boeiend vanwege de raakvlakken met 
de vele maatschappelijke wensen vanuit 
de ruimtelijke ordening. Veelzijdig 
vanwege de dialoog met de omgeving, 
de grondeigenaren, de gemeenten, de 
provincie, de waterschappen, natuur-
beheerders en alle andere betrokken die de 
uitvoering van een project mogelijk maken. 

K3Delta voorziet Nederland van nood-
zakelijke grondstoffen en geeft tegelijker-
tijd vorm  aan een maatschappelijke 
gewenste landschapsinrichting. 
Bij iedere locatie die wij exploiteren, 
hebben wij namelijk de ambitie om het 
gebied mooier en veiliger te maken. 
Dat is de maatschappelijke winst die 
wij nastreven.

Daarvoor is ook economische winst nodig, 
dat zal duidelijk zijn. Maar niet ten koste 
van bijvoorbeeld de natuur. Nee, wij winnen 
zand op een zodanige manier dat we ook 
winst genereren voor mens en natuur.

Zand is zoals we hebben aangegeven 
een waardevolle grondstof, die op allerlei 
manieren bijdraagt aan onze welvaart en 
wij vinden dat dit moet gelden voor de 
locatie waar het zand wordt gewonnen. 
Dat geldt voor de periode dat wij daar 
werkzaam zijn, maar zeker ook voor de 
periode hierna, als het zand is gewonnen. 
In deze brochure besteden wij vooral 
aandacht aan het proces van zandwinning 
zelf. Als het gaat om de feitelijke winning 
willen wij een ieder namelijk bekend 
maken met het proces van zandwinning, de 
techniek die daartoe wordt gebruikt en de 
innovaties die wij doorvoeren, bijvoorbeeld 
op het gebied van duurzaamheid. 

WINNEN IS DE KUNST

Winnen is de kunst
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WERK IN UITVOERING

U kent het vast wel: de oude mannetjes die met de fiets (met 
achterop een fietstas!) in de hand staan te kijken naar het werk in 
een bouwput. Het is van alle tijden en het laat zien dat het mooi 
kan zijn om naar werk in uitvoering te kijken. Het laat ook zien 
dat techniek heel boeiend is. En dat vinden wij ook. Daarom laten 
wij ook graag zien op welke manier wij zand winnen. Dat doen 
wij uiteraard op de locaties, maar ook in deze brochure willen wij 
graag vertellen over de wijze waarop wij het zand winnen en hoe 
wij het productieproces duurzaam inrichten.

Kijken we allereerst naar de winning. 
Daarvoor gebruiken wij een zandzuiger 
op het water en een veredelingsinstallatie 
op het land of op het water.. Deze twee 
werken nauw samen om het materiaal 
aan land te brengen en te bewerken tot de 
verschillende producten. De zandzuiger 
bestaat uit een stalen ponton, die met 
lieren en ankers aan de wal is verbonden. 
De zuigpijp kan met lieren en staalkabels 
naar beneden of naar boven worden 
bewogen. De specie wordt losgewoeld met 
een krachtige waterstraal om gemakkelijker 
te kunnen worden opgezogen. De positie 
van de zandzuiger en de zuigmond worden 
nauwkeurig bepaald met behulp van 
dieptemeters en een geautomatiseerd 
positioneringsysteem. Dit systeem 
ontvangt haar locatiegegevens van een 
satelliet.

De specie wordt vervolgens via de zuigpijp 
en de drijvende leiding aan land gebracht. 
De specie - een mengsel van zand en grind 
met kleideeltjes en kleine houtresten - 
wordt in de voorafscheiding uiteen gezeefd 
in de basiscomponenten zand en grind en 
tevens worden te grote stenen afgezeefd. 
Het uitgezeefde water wordt opgevangen 
in het scheprad. Het grind wordt gewassen 
en daarna met een transportband naar een 
silo gebracht. 

Hierna gaat het zand en grind naar een 
onthoutingsmachine, waar het wordt 
gewassen met water uit de winning. 
Kleine houtdeeltjes komen hier vanzelf 
bovendrijven en worden afgescheiden. 
Het waswater wordt teruggevoerd naar 
de waterplas en het zand gaat naar 
een zogenaamde klasseertank. In deze 
klasseertank bezinkt het zand naar 
korrelgrootte. De tank heeft aan de 
onderzijde kleppen om de verschillende 
korrelgroottes af te tappen. De grotere, 
zwaardere korrels kunnen als eerste 
worden afgetapt, de kleinste korrels 
bezinken als laatste. Dit proces wordt door 
een computer aangestuurd. Op deze wijze 
kunnen verschillende soorten zand worden 
gewonnen. 

Na de voorafscheiding blijft er water met 
fijn zand over. Dit wordt later verzameld 
in een groot scheprad, waarin het fijne 
zand wordt opgeschept. Dit fijne zand, het 
ophoogzand, wordt niet verder bewerkt 
en direct op depot gebracht. Het gebruikte 
water vloeit terug de plas in.

Werk in uitvoering
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Wie dit alles leest, zal duidelijk zijn dat zand winnen en 
techniek nauw met elkaar verweven zijn. De uitdaging die 
wij ons voor de komende jaren hebben opgelegd is om met 
technische innovaties de impact op de leefomgeving steeds 
verder terug te dringen. Neem bijvoorbeeld het installatieterrein 
Lingemeren. Hier beschikken wij over een computergestuurde 
veredelingsinstallatie. Het gebruik van computers heeft er 
voor gezorgd dat we tegenwoordig nog zorgvuldiger met de 
grondstoffen omgaan.

VERDUURZAMING VAN DE ZANDWINNING

Daarnaast is de zandzuiger op deze 
locatie sinds enige tijd volledig elektrisch 
aangedreven. Dit heeft voordelen op het 
gebied van energiegebruik (lager) en de 
uitstoot van schadelijke stoffen (afwezig). 
Bovendien is het apparaat veel stiller 
geworden. Maar ook hier werken we aan 
innovaties. Zo wordt om de zandzuiger 
van elektriciteit te voorzien een gebied 
voorzien van zonnepanelen, om 
zo de zandwinning op deze locatie 
zelfvoorzienend te maken. 

Verduurzaming van
de zandwinning
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DUURZAME WINST

Duurzame winst

Zand winnen is een complex technisch proces, dat wij steeds 
meer verduurzamen en waarbij wij steeds weer innoveren. 
Daarbij maken wij uiteraard gebruik van de kennis van derden 
zoals ingenieursbureaus, hogescholen en universiteiten. 
Maar ook binnen de eigen organisatie wordt continu gewerkt 
aan verbetering en verduurzaming van het productieproces. 
Daarvoor hebben wij teams van specialisten op talloze 
werkgebieden, van civiele techniek en elektrotechniek, tot 
planologie en natuurbeheer.

Techniek is dus onmisbaar bij de winning 
van zand. Maar uiteindelijk zien wij de 
ontgronding van klei, zand en grind ook 
als de drager voor de verdere ontwikkeling 
van natuur, landschap en recreatie. Naast 
de talloze toepassingen die zand in ook 
dagelijks leven kent, moet wat ons betreft 
ook het nieuw ingerichte terrein en de 
winning eveneens een bijdrage leveren aan 
onze welvaart. Immers, daar waar het

zand is gewonnen, moeten ook de andere 
belanghebbenden hebben gewonnen, en 
dat geldt zeker ook voor de natuur. Want 
natuurlijk wordt onze welvaart niet alleen 
bepaald door de dijken, sportvelden en 
glazen waarin het zand is verwerkt, maar 
ook door het natuur- en recreatiegebied dat 
wordt gecreëerd bij de winning van het zand 
en de omgeving waar we wonen en werken. 

Deze dubbelslag in het creëren van welvaart 
streven wij overal na. Het is een hele kunst, 
maar zoals dat met veel kunst het geval is: 
het resultaat is wonderschoon. Zo hoort het 
ook wat ons betreft. Als de winning van het 
zand voorbij is, moet de kwaliteit van het 
gebied hoger zijn dan voor de winning. 
Dat is wat wij ‘duurzame winst’ noemen.

Werken bij K3 Delta

K3 Delta is een onderneming 
waarbij techniek, duurzaamheid en 
natuur hand in hand gaan. Binnen 
de organisatie werken meer dan 
125 medewerkers dagelijks aan de 
winning van zand en klei, hergebruik 
van grond en gebiedsontwikkeling. 
Wij hebben regelmatig vacatures 
voor mensen met een technische 
achtergrond zoals civiele techniek, 
werktuigbouwkundige, fysische 
geografie, waterhuishoudkunde, 
milieukunde en technische 
bedrijfskunde. Maar ook voor mensen 
met een opleiding op het gebied van 
bos- en natuurbeheer, rentmeesterij, 
planologie, of ICT (bijvoorbeeld 
Geografische Informatiesystemen) 
hebben wij regelmatig werkplekken. 
Jong en oud nodigen wij daarom uit 
om een CV op te sturen. Ervaring is 
nuttig, maar niet noodzakelijk, want 
voor enthousiaste starters op de 
arbeidsmarkt hebben wij een eigen 
leertraject.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 

brochure? Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord. 

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 

024 348 88 00 of via mail: info@k3delta.nl. 
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