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verplaatst
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K3Delta heeft de zandwinningslocatie Millingerwaard verplaatst naar
de Gendtse Waard. Een behoorlijke operatie, die mede slaagde
doordat vaste partner Daamen in Kekerdom met zijn kennis van de
lokale omstandigheden belangrijke hand- en spandiensten verrichtte.

PROJECT:
VERPLAATSEN VAN EEN
ZANDWINNINGSINSTALLATIE VAN
K3DELTA VAN DE MILLINGERWAARD
NAAR DE GENDTSE WAARD
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OPDRACHTGEVER:

WERKZAAMHEDEN:

K3Delta, Andelst

Assisteren bij verplaatsen installatiedelen, rijplaten
leggen, sleuven graven, rijpaden uitvlakken,
assisteren bij voorkomende werkzaamheden,
installeren van de nieuwe installatie in de Gendtse
Waard en assisteren bij de uiteindelijke oplevering
van het natuurterrein Millingerwaard.

AANNEEMSOM:
Werkzaamheden in regie,
achteraf afgerekend
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‘DEZE ROL PAST BIJ DAAMEN
ALS REGIONAAL CUMELABEDRIJF
MET KENNIS VAN HET TERREIN
EN HET WERK’

RUTGER DAAMEN:
“De opgebouwde vertrouwensrelatie met
K3Delta en het feit dat de medewerkers dit werk
graag doen, spelen een belangrijke rol bij het
voortzetten van onze dienstverlening op de
nieuwe locatie in de Gendtse Waard.”
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‘WANNEER K3DELTA
OP DE INSTALLATIE
EENS VERLEGEN
ZIT, SCHAKELT
HET ONZE
MEDEWERKERS IN’

K3Delta heeft begin januari van dit jaar de zandwinningsinstallatie Millingerwaard afgebouwd.
De losinstallatie is in delen van circa tien bij tien
meter grootte gedemonteerd om ze over het water te vervoeren naar de nieuwe locatie stroomafwaarts aan de overkant in de Gendtse Waard. Een
flinke klus, die ongeveer tien weken in beslag nam.
Het uiteindelijk doel is om in de Gendtse Waard
zand en klei te winnen om ook daar nieuwe natuur
te realiseren met een waterbufferfunctie, zoals die
ook in de Millingerwaard na vijf jaar zandwinning
is gerealiseerd. Cumelabedrijf Daamen uit Kekerdom is continu bezig geweest met allerlei hand- en
spandiensten bij de afbouw, het opleveren van het
natuurgebied en nu bij de opbouw op de nieuwe
locatie. Er zijn eigenlijk continu ten minste één
wiellader en één rupsgraafmachine ingezet. Deze
rol past bij loon- en grondverzetbedrijf Daamen als
regionaal cumelabedrijf met kennis van het terrein
en het werk. Het demonteren, verschepen en het
‘bouwrijp’ maken van de nieuwe locatie in Gendt
is uitbesteed aan grote aannemers.

NATUUR OPLEVEREN

‘WE ZIJN BENADERD
DOOR K3DELTA
OF WE HETZELFDE
KUNNEN BETEKENEN
OP DE NIEUWE
VESTIGING IN GENDT’
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Het opleveren van de nieuwe natuur in de Millingerwaard is een belangrijk onderdeel van het totale
plan. Dit deel moet aan het eind van het jaar worden opgeleverd. Dat geldt niet alleen voor de plek
bij de Waal waar de zandwinningsinstallatie was
gesitueerd, maar voor de gehele herinrichting van
de Millingerwaard. De aanleg van de natuur loopt
nog volop en daar is Daamen druk mee bezig. Tijdens ons bezoek werd er zand opgezogen van een
bufferplek voor ongeschikt fijner zand om andere
delen ondieper te maken en om een eiland te creëren in één van de waterplassen. Op de plek waar de
leiding de dijk oversteekt, liggen nu stelconplaten.
Tijdens het hoge water kwam de leiding hier naar
boven”, vertelt Rutger Daamen. “We hebben dat
hersteld en stelconplaten gelegd om te voorkomen
dat het weer gebeurt”, legt hij uit. Dat is precies de
rol die Daamen als lokaal cumelabedrijf past.
“K3Delta is een zandwinningsspecialist en dit is één
van zijn zandwinningsinstallaties. Als er dergelijke
calamiteiten of wensen vanuit K3Delta of Staatsbosbeheer zijn, schakelen ze ons in, omdat we bekend zijn met het terrein, dat letterlijk tegen ons
bedrijf aan ligt”, aldus Rutger. In dit geval betekent
dat rekening houden met het vele toeristische verkeer dat op de voor verkeer afgesloten onverharde
en half verharde paden vertoeft. “Zo zijn de buizen
per vrachtwagen naar ons bedrijf gebracht. Wij
hebben ze voorzien van de drijvers en ze met kleiner
materieel naar de plek van bestemming vervoerd”,
vertelt de ondernemer. “Dat werk is goed in te plannen en het ontzorgt K3Delta, omdat vrachtwagens
niet het terrein in kunnen om ter plekke te lossen.”

ASSISTEREN
Dit zijn voorbeelden van voorkomende werkzaamheden. Voor de verhuizing van de installatie was
de rol van het bedrijf het waar nodig leggen van
rijplaten voor de zware hijskranen en het assisteren met shovel en graafmachine. Denk aan de
aanleg en het uitvlakken van een transportroute
en helpen bij het laden en verplaatsen van materieel en grond. “Werkzaamheden die tijdens de klus
ontstaan en waarvoor we meedenken en waarbij
K3Delta rekent op onze expertise. We hebben heel
wat grond verplaatst met onze kippers.”
Die onderlinge verstandverhouding is de laatste
vijf jaar ontstaan doordat Daamen tijdens de gehele periode van K3Delta in de Millingerwaard
heeft geassisteerd. “Dat gaat verder dan wat
kleine werkzaamheden. We hebben ook met kippers direct schepen afgevuld en geassisteerd bij
het verwerken van het spuitzand”, zegt Rutger.
Ook heeft het bedrijf incidenteel als bufferplek
voor materieel gefunctioneerd en is er gebruik
gemaakt van de werkplaats van het bedrijf. Rutger geeft aan dat het assisteren op de zandwinningsinstallatie specialistisch werk is, waarvoor je
de omstandigheden goed moet kennen. “Het is
zaak dat de spuitleiding niet wordt geblokkeerd.
Je werkt dan wel op drijfzand en moet dus tegelijk
snel handelen en weten waar je mee bezig bent.
K3Delta kan daar niet zomaar een onervaren machinist op zetten. Wij hebben dat werk geleerd”,
aldus Rutger. Dat assisteren is steeds verder gegaan. “Onze medewerkers leerden de installatie
steeds beter kennen en het is zelfs zo dat wanneer
K3Delta op de installatie eens verlegen zit het
onze medewerkers inschakelt.”

MEE NAAR GENDT
Voor Daamen valt met het verplaatsen van de
zandwinning mooi vast werk direct bij het bedrijf
weg. Rutger zit daar niet mee. “We hebben de
afgelopen vijf jaar een goede relatie opgebouwd.
Er is onderling vertrouwen en de jongens vinden
het mooi werk”, zegt hij. Daamen is daardoor ook
al op andere vestigingen van K3Delta actief, onder meer op de zandwinningslocatie in Bemmel.
“We zijn benaderd door K3Delta of we hetzelfde
kunnen betekenen op de nieuwe vestiging in Gendt”, vertelt Rutger. “We doen dat graag. We
draaien er al volop om bij de opbouw dezelfde
assistentie te verlenen en willen dat daarna ook
blijven doen, ook al moeten we nu wel een half
uur omrijden om er te komen”, zegt de ondernemer. Wijzend op een verzande uitkijkpost in de
Millingerwaard: “Kijk, het werk is hier ook nog
niet voorbij. Staatsbosbeheer heeft ons al benaderd om te kijken hoe we deze uitkijkpost weer
drijvende kunnen krijgen.”
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1 INSTALLATIE
De dertig meter hoge zandwinningsinstallatie met 1,6 kilometer
transportband en 323 funderingspalen won vijf jaar zand en klei uit
de Millingerwaard.

2 TILWERK
Eén van de grote tilklussen betrof dit
38-tons scheprad, dat per schip naar
de Gendtse waard is getransporteerd.
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3 LEIDINGEN
Als je als medewerker van Daamen
zoveel leidingen verplaatst, word je
er vanzelf heel handig in.

4 AFVOERROUTE
Voor het transport van de zware
delen is een transportroute met
rijplaten en losplek aan de Waal
gerealiseerd. Daamen legde
de rijplaten.

5 GROND
De medewerkers van Daamen
hebben heel wat vrachten grond
gereden om het terrein op te leveren.

6 OPSLAG
Daamen werd ook regelmatig als
servicepunt en als tussenopslag
gebruikt. Daar zijn onder andere
deze drijvers alvast gemonteerd.

7 PIJPEN RIJDEN
Omdat vrachtwagens de
Millingerwaard niet in kunnen,
heeft Daamen als tussenopslag
gefunctioneerd. Daamen heeft
de pijpen met eigen wagens
getransporteerd.

8 OPSCHONEN
Het terrein is inmiddels schoon
opgeleverd. Dat betekende heel
veel rijplaten verwijderen en
het terrein in profiel leggen.
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