
Het werk in de Buitenpolder is al weer een tijdje bezig. 
De afgelopen tijd zijn we flink opgeschoten met de 
kleiwinning in het gebied. We informeren u via deze 
nieuwsbrief graag over de stand van zaken. Uitvoerder 
Jos Jansen Smit van Delgromij praat u bij over de 
voortgang van het werk én over zijn voorliefde voor klei. 

 

Voorjaar 2022

Angerensche en 
Doornenburgsche Buitenpolder
Nieuwsbrief

Kleiwinning vordert gestaag
Inmiddels zijn we al weer twee jaar bezig met het werk in 
de Buitenpolder. En het werk verloopt volgens planning. 
We hebben inmiddels ongeveer 20% van het totaal aantal 
kubieke meters klei gewonnen. 

We zijn middenin het gebied begonnen (‘1’ op de kaart) en zijn 
in zuidoostelijke richting de klei gaan winnen. Momenteel zijn 
we bij ‘2’ op de kaart. Daar is de kleilaag inmiddels weggehaald 
en hebben we ook een begin gemaakt met de zandwinning. 

Ook in het noordelijke deel (‘3’) hebben we een begin gemaakt 
met de kleiwinning. In dat deel ligt wat vettere klei dan in het 
zuidelijke deel. De steenfabrieken vragen incidenteel om deze 
vettere klei vanwege het type stenen dat ze willen bakken. 

Tot slot hebben we ook op de plek waar een nieuw elektriciteits-
kabeltracé komt te liggen (‘4’ op het kaartje), klei weggehaald. 
In mei wordt door Liander in dit tracé een stroomkabel naar de 
steenfabriek gelegd.

Even voorstellen: 

Misschien was het u al opgevallen dat boven deze 
nieuwsbrief het logo van Delgromij staat, en niet 
van K3Delta zoals dat in het verleden het geval was. 
Delgromij is als kleiwinner de uitvoerder van het 
werk is. K3Delta verzorgde het vergunningentraject 
voorafgaand aan het werk. Nu de uitvoering is gestart, 
zult u voornamelijk de naam van Delgromij zien. Ook 
boven de nieuwsbrieven dus!

Als u de afgelopen weken langs het gebied bent gewandeld 
of gefietst, heeft u het wellicht al gezien: we hebben een bord 
geplaatst bij de dijk waarop voorbijgangers kunnen lezen 
over het werk dat in het gebied wordt uitgevoerd.

Start kleiwinning (maart 2020)

Tot hier is de klei gewonnen (mei 2022)

Begin gemaakt met winning vanwege vraag van 
steenfabriek naar vettere klei.

Plek nieuwe elektriciteitskabeltracé
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Projectbord geplaatst

www.k3.nl/buitenpolder
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Contact
Heeft u nog vragen? Wij staan u vanzelfsprekend 
graag te woord. U kunt contact opnemen met:

Wim Vermeule 
Projectleider Delgromij 
06 51 61 34 87
w.vermeule@delgromij.nl

“Wij leveren het juiste recept aan 
de steenfabriek”
Interview met Jos Jansen Smit, uitvoerder bij Delgromij

Al 32 jaar is Jos Jansen Smit werkzaam bij Delgromij. Als 
uitvoerder zorgt Jos ervoor dat het ontgraven van de klei 
volgens plan verloopt en dat de steenfabriek voldoende klei 
heeft om stenen van te bakken. “Ik vind het fantastisch om te 
doen. Ik ben een buitenmens en ken na al die jaren alle ins en 
outs van het werk.”

Apotheek in het groot
“Kijk, hier ligt een depot waar de fabriek gele stenen van bakt. 
En daarginds ligt een depot waar ze rode stenen van bakken. 
Een depot is eigenlijk een bult waarin verschillende soorten 
klei zitten. De fabriek geeft aan mij door welke kleur bakstenen 
ze willen bakken, en dan zorg ik dat we daarvoor de goede 
kleien bij elkaar mengen. Klei met veel kalk zorgt bijvoorbeeld 
voor gele stenen. En klei met veel ijzer zorgt voor rode stenen. 
Wij leveren dus eigenlijk het recept zodat de fabriek daar de 
juiste stenen van kan bakken. We zeggen wel eens dat we een 
apotheek in het groot zijn.”

Een bijzonder gebied
De Buitenpolder is voor Jos een speciaal gebied. “Vooral omdat 
ik al 20 jaar zorg dat steenfabriek Huissenswaard de juiste klei 
krijgt. Ik zorg dat zij de stenen kunnen bakken die hun klanten 

bestellen. Ik heb in veel gebieden gewerkt in de afgelopen 30 
jaar, maar de Buitenpolder is een soort thuishaven voor me 
geworden. Ik vind het leuk dat we nu ook in dit gebied aan het 
werk zijn. Lokalere klei is er niet! En ook hier ga je straks de 
win-win situatie zien die we creëren; we kunnen hier mooie 
klei afgraven die goed bruikbaar is voor de bouwsector en 
kunnen er daardoor een mooi gebied met nieuwe natuur voor 
teruggeven. Die combinatie spreekt me enorm aan. Je begint 
het nu al te zien. Als je ziet hoeveel vogels er al zitten, dat gaat 
heel snel! En als straks het fietspad er ligt, is het een gebied met 
voor ieder wat wils.”

Samenwerking
In al die jaren is er ook een goede band tussen Delgromij 
en de steenfabriek ontstaan. “We hebben een goede 
vertrouwensband opgebouwd. De steenfabriek weet wat wij 
kunnen en vertrouwen erop dat wij het juiste doen voor ze; dat 
we steeds weer precies het juiste recept voor ze maken. Dat 
geeft vrijheid, maar zeker ook verantwoordelijkheid. Voor mij 
is het elke keer weer een leuke uitdaging om aan de wensen 
van de steenfabriek te voldoen. Ik kijk ernaar uit om dat de 
komende jaren te blijven doen, met hele lokale klei uit de 
Buitenpolder zelf!”

Klankbordoverleggen
Met een afvaardiging uit de omgeving houden we twee 
keer per jaar een klankbordoverleg. We bespreken dan de 
voortgang van het werk, beantwoorden vragen en nodigen 
af en toe een gast uit. Tijdens het laatste klankbordoverleg 
in februari was Paula Fijma te gast. Paula is Adviseur 
Archeologie en Senior KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie) Archeoloog. Ze gaf uitleg over hoe er 
voorafgaand en tijdens het werk rekening wordt gehouden 
met archeologie. Sterker nog: dat archeologie een verplicht 
onderwerp is bij onder andere vergunningsaanvragen. Paula 
heeft uitleg gegeven bij de aanpak en uitvoering op basis 
van archeologische verwachtingenkaart. Bij het afgraven 
van de klei zal er geregeld een archeoloog aanwezig zijn om 
mee te kijken met het werk.  

Het werk een keer 
bezoeken?
Wij openen onze deuren regelmatig voor geïnteresseerden. 
Wij informeren u graag uitgebreid over het werk en geven 
graag een rondleiding door het gebied. Wilt u een keer een 
rondleiding? In overleg kan er veel! U kunt contact opnemen 
met Elisa Scholten van onze afdeling Communicatie via 
e.scholten@k3.nl of via 024 348 88 09.


