
Na een zorgvuldige voorbereidingsperiode van 
bijna 5 jaar, starten we binnenkort met het werk in de 
Schalkwijker Buitenwaard; we gaan in het gebied een 
nevengeul aanleggen door het afgraven van de kleilaag. 
De planning is om in het eerste kwartaal van 2023 te 
starten. We kunnen op dit moment nog niet specifieker 
zijn. Wanneer we exact starten, is onder andere afhankelijk 
van de gesteldheid van het terrein. Het werk wordt 
uitgevoerd door Delgromij BV: een dochteronderneming 
van K3, gespecialiseerd in de winning van klei.

Fase 1
Op het kaartje hieronder ziet u in welke volgorde we in het 
gebied werken. We starten aan de oostzijde van het gebied 
(vanzelfsprekend bij ‘1’). We verwijderen daar met een kraan 
de bovenlaag grond (ongeveer 30 centimeter). De vrijkomende 
grond wordt gebruikt voor een dijkje aan de oostzijde. Als deze 
eerste laag van 30 centimeter is afgegraven, komt de klei bloot 
te liggen. Deze klei graven we af en vervoeren we met schepen 
naar steenfabrieken. Om de klei in schepen te laten, richten 
we een laadlocatie in. Deze laadlocatie komt aan de zuidzijde 

van het gebied (‘L’ op de faseringskaart). Het bestaat uit een 
landhoofd, waarop een drijvende laadbrug wordt gelegd.  
Op de foto hierboven ziet u hoe zo’n laadlocatie er ongeveer  
uit komt te zien. 

Klei voor steenfabrieken
De keramische klei wordt op aanvraag van de steenfabrieken 
afgegraven. Afhankelijk van de wensen van de klanten van de 
steenfabriek (bijvoorbeeld groothandels voor bouwmaterialen 
en projectontwikkelaars) heeft de fabriek bepaalde soorten 
klei nodig. In de praktijk kan het dus voorkomen dat er 
een periode geen werkzaamheden in het gebied worden 
uitgevoerd, omdat de steenfabrieken die specifieke klei  
even niet nodig hebben.

L

1
7b

7a

6

54

3

2

7c

Even bijpraten…
Graag informeren wij u over de stand van zaken 
rondom de herinrichting van de Schalkwijker 
Buitenwaard. Inmiddels beschikken we over alle 
benodigde vergunningen en kan het werk gaan 
starten. In deze nieuwsbrief leest u over wat u 
de komende tijd in het gebied kunt verwachten. 
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Aanspreekpunten 
tijdens de uitvoering

Tijdens de uitvoeringsperiode zijn Wim Vermeule en 
Dennis Sneepels van kleiwinbedrijf Delgromij BV uw 
aanspreekpunten. Heeft u vragen over het werk, dan 
kunt u contact met hen opnemen. 

Wim Vermeule
Projectleider
024 348 88 60 
w.vermeule@delgromij.nl

Dennis Sneepels
Uitvoerder
06 29 06 10 21 
d.sneepels@delgromij.nl
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Open water

Verharde instroomdrempel

Waterriet en riviermoeras

Slikkige (kale) oevers

Solitaire bomen en struiken (meidoorn)

Zachthoutooibos

Stroomdalgrasland op rivierduinencomplex

Natuurlijk kruidenrijk grasland

Verlaging zomerkade

Verlaging maaiveld ter vernatting moeraszone

Optioneel: verankerd rivierhout*

Optioneel: verschralen dijkzone t.b.v. bloemrijk grasland*

Dwarskade langs huidige slotenpatroon

Behoud zandstrandjes in kribakken (slaapplaats 
scholeksters)

Geen onderdeel van de vergunningsaanvragen.

Veelgestelde vragen

Wat ga ik als omwonende merken van het werk, bijvoorbeeld 
als het gaat om het werkverkeer?
Het werk wordt uitgevoerd met graafmachines en vrachtwagens 
(of tractor met grondkar). De vrachtwagens/ tractoren rijden de 
klei naar een laadlocatie binnen het projectgebied. Vanaf daar 
gaat de klei per schip naar de steenfabrieken. Er zijn dus alleen 
transportbewegingen binnen het projectgebied en er rijden 
geen vrachtwagens met klei over de dijk.

Voor de uitvoering van het project wordt uitgegaan van een 
periode van 7-10 jaar. Waarom deze periode?
De uitvoeringsperiode is afgestemd op de vraag naar klei bij 
steenfabrieken. Zij hebben voor elk type steen verschillende 
soorten klei uit verschillende regio’s nodig.

Tijdens deze periode is niet het hele gebied in bewerking.  
De uitvoering vindt in fasen plaats, waarbij steeds delen van 
circa 5 tot 6 hectare in bewerking zijn (zie fasering op de 
voorpagina van deze nieuwsbrief). De deelgebieden worden 
ook zoveel mogelijk fasegewijs opgeleverd, zodat de natuur  
zich al tijdens de uitvoering kan ontwikkelen. 

Wat zijn de gevolgen voor plant en dier tijdens de uitvoering?
Bij de uitvoering van het project werken we volgens ons interne 
werkprotocol ‘Natuurbewust winnen’. Dat betekent onder 
andere dat we voorafgaand aan de uitvoering een beeld hebben 

van de (beschermde) plant- en diersoorten in het gebied. Met 
deze kennishouden we in de uitvoering rekening, bijvoorbeeld 
door in het broedseizoen niet te werken in de buurt van nesten.

Is er na herinrichting nog ruimte voor agrarisch (mede)
gebruik in de Buitenwaard?
De eigendommen van Staatsbosbeheer in de Buitenwaard 
hebben allereerst een natuurfunctie en zijn daarnaast bestemd 
voor een vlotte rivierafvoer bij hoogwater. Door de herinrichting 
ontstaat natuur die past bij de rivier. Het aandeel grasland 
neemt af en de rivier krijgt meer invloed in het gebied,  
waardoor er minder plek is voor agrarisch medegebruik.

Grasland dat na herinrichting overblijft, kan mogelijk in samen- 
werking met agrariërs beheerd worden. Staatsbosbeheer blijft 
hierover in gesprek met geïnteresseerde pachters. Agrariërs 
die gronden met een natuurdoelstelling willen pachten van 
Staatsbosbeheer hebben dan wel een certificaat nodig waaruit 
blijkt dat ze zich aan de beheervoorschriften houden.

Meer veelgestelde vragen
Op www.k3.nl/schalkwijkerbuitenwaard vindt u meer 
veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Wij 
vullen deze in de uitvoeringsperiode regelmatig aan.
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Natuurontwikkeling door kleiwinning
We leggen een nevengeul aan in het gebied die (aan de 
westzijde) op de rivier wordt aangesloten. De bestaande 
plas wordt in de nevengeul ingepast en de geul krijgt 
natuurvriendelijke oevers. Doordat de geul op de 
rivier is aangesloten, kunnen in het gebied weer meer 
riviergebonden processen plaatsvinden zoals stroming, 
erosie en sedimentatie. Daardoor kan de natuur zich 
ontwikkelen en ontstaat er een gevarieerder gebied. 

Kleiwinning als drager
We maken de nevengeul door het afgraven van een deel van 
de kleilaag. De klei is geschikt als duurzame grondstof voor 
de baksteenindustrie en wordt verkocht aan steenfabrieken. 
Ook is klei geschikt materiaal voor dijkversterkingen. Door de 
verkoop van klei wordt de natuurontwikkeling dus gefinancierd. 
Zo besparen we maatschappelijke kosten en levert het nieuwe, 
robuuste riviernatuur en een gevarieerd gebied op.

Ook is in het overleg met hen altijd mogelijk om  
een rondleiding door het projectgebied te krijgen. 
Wij geven u graag uitleg over het werk en over hoe 
het gebied er uiteindelijk uit komt te zien.

Aanspreekpunt vanuit Staatsbosbeheer is: 

Chris Hartman
Senior beheerder Utrecht-Oost 
06 57 588 134
c.hartman@staatsbosbeheer.nl


