
Veel animo voor open dag bij zandwinning in Gendt. 
'Indrukwekkend om te zien wat nodig is' 

 

OP PAD MET DE MENSEN VAN K3 DELTA OM ALLES TE WETEN TE KOMEN OVER DE ZANDWINNING IN GENDT. ROLF 
HENSEL 

Het uitzicht vanaf het hoogste platform van de zandwinningsin- 
stallatie in Gendt is fascinerend. Boeiend is het verhaal dat erbij 
hoort. De open dag blijkt een voltreffer. 
VINCENT BOS 
De vele bezoekers nemen zaterdag gretig alle wetenswaardigheden in zich 
op en stellen belangstellend hun vragen. Dat doen ze tijdens de 
rondleidingen door de Gendtse Waard op zoek naar bijzondere dieren en 
planten, als ze de top van de installatie hebben bereikt of als ze in de grote 
tenten hun licht opsteken. 
 
Aan informatie is geen gebrek tijdens de open dag van zand- en 
grindwinningsbedrijf K3 Delta, steenfabriek Rodruza, Staatsbosbeheer en 
Lingewaard Natuurlijk. Willem van Woezik (83) uit Gendt is zonder meer 
onder de indruk. Zijn vrouw Lucy (74) en Ben Cornelissen (73) uit Gendt zijn 
dat eveneens. Ook zij hebben hun ogen uitgekeken. 
 
,,Het is toch wel interessant te ontdekken hoe ze grind en zand scheiden", 
stelt de laatste. ,,Het is bijzonder dat in zo'n gebied zoveel zand gewonnen 
wordt en dat daarvan mooie producten gemaakt worden", meent Willem van 
Woezik. ,,Daarbij komt dat na de zandwinning het gebied weer wordt 
ontwikkeld voor recreatie. Prachtig is dat." 
 



In Gendt wordt zand gewonnen voor de betonindustrie, zegt Jan Willem jr. 
van de Kamp van K3 Delta. ,,En dan het liefst zand waaraan door de industrie 
zo min mogelijk cement toegevoegd moet worden. Want cement is duur. 
Daarom halen we uit het zand vooral de hoekige korrels. Die plakken beter 
aan het cement dan de ronde korrels." 
 
Op het hoogste platform duidt hij waar alle leidingen voor nodig zijn. En 
wijst hij op een schip aan de Waal waar het zand in wordt gestort. Dat was 
deze zomer nog wel een probleem, want door de lage waterstand in de rivier 
konden schepen minder zwaar beladen worden. Het zand dat dan even niet 
in het ruim van het schip belandde, werd opgeslagen in een silo. 
 
De groep die met hem naar boven is gegaan, luistert ademloos. Intussen 
maakt Jeroen Wigman (43) uit Gendt met zijn mobiele telefoon vanuit alle 
hoeken de nodige foto's. ,,Ik ben opgegroeid in dit gebied en kom hier wel 
vaker. Het is zonder meer indrukwekkend wat hier gebeurt en wat erbij komt 
kijken om zand te winnen. Het is daarnaast schitterend dat voor het vervoer 
van het zand de scheepvaart wordt gebruikt." 
School 
Met zoveel geïnteresseerde bezoekers kan de open dag zonder meer een 
succes genoemd worden. Dat beaamt Marten Smits, gebiedsontwikkelaar bij 
K3 Delta. ,,Deze dag is bedoeld om de omgeving te betrekken bij ons werk. 
We leggen uit wat we doen en waarom dat is. We hebben wekelijks korte 
rondleidingen. Deze week is nog een school langs geweest." 
 
Naast de zandwinning is het de bedoeling dat het gebied wordt ontwikkeld 
ten behoeve van de natuur en de recreatie. Dat eerste lukt nu al, zegt Jan 
Bisseling van Lingewaard Natuurlijk. ,,Het is een prachtig gebied en je ziet al 
duidelijk dat de natuur zich herstelt. De das is terug en ook bevers zien we 
vaak." 
 
Zijn collega en IVN-gids Gijs Peelen sluit daarop aan. ,,Neem de kaardebol. 
Die plant stond lang op de rode lijst en kom je hier weer tegen. Langs de 
rivier is sprake van robuuste natuur. Die herstelt zich snel. Echt spectaculair. 
Ik noem ook de agrimonie. Dat is een zeldzame plant, maar wel te zien in dit 
gebied." 
 


