
“De combinatie van duurzaamheid en verantwoord met de omgeving omgaan vinden we heel 

erg belangrijk binnen ons werk en we zien dat Van Nieuwpoort dit ook belangrijk vindt, we 

hebben dezelfde visie hierin. Ook het creëren van natuur met maatschappelijke waarde is een 

gedeeld doel van ons beiden alsmede hoogwaterveiligheid en daarom hebben wij ook inves-

teringen gedaan in het Ruimte voor de Rivier programma. De samenwerking met

Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling is al met al prettig, ze zijn kundig en stellen belangen-

behartiging voorop.”

Gezamenlijk
ondernemen met
visie in de
Bijlandse Waard

De Bijlandse Waard en de 
voormalige kleiputten

Sander Baas is sinds 2 twee jaar plant-
manager van de straatbaksteenfabriek 
Vandersanden in Tolkamer.

Het bedrijf is het grootste baksteen-
producerende familiebedrijf in Europa 
en maakt duurzame straatbakstenen, 
gevelstenen, gevelsystemen en ECO 
baksteenstrippen. De straatbakstenen 
die Sander en zijn team produceren,
worden door heel Nederland toegepast 
in openbare ruimten. In het DNA van 
Vandersanden zit de wil om te onder-
nemen voor volgende generaties. Ze 
hechten daarom veel waarde aan hoog-
waardige en duurzame producten en 
besteden veel aandacht aan het welzijn 
van medewerkers, klanten, de maat-
schappij en het milieu.

Vandersanden is eigenaar van de
Bijlandse Waard. Samen met Van 
Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling zijn ze
initiatiefnemer van het project Bijlandse 
Waard. Het doel van dit project is om 
de hoogwaterveiligheid te verhogen en 
nieuwe natuur te creëren.

Maatschappelijk verantwoord onderne-
men betekent in dit project dat er aan-
dacht wordt besteed aan de wensen en 
mogelijkheden die er voor de omgeving 
zijn. Met betrokkenen vanaf het begin 
om tafel gaan, maatwerk leveren en 
kennis delen om tot nieuwe inzichten en 
producten te komen. Van Nieuwpoort 
Gebiedsontwikkeling is binnen het pro-
ject verantwoordelijk voor het ontwik-
kelen van het gebied en de financiering. 
Samen overleggen de bedrijven over alle 
stappen in het proces van het project. 
“Dankzij onze gedeelde visie werken we 
nauw samen en kunnen we goed de 
focus houden op een uitgebalanceerde 
herinrichting in samenspraak met de 
omgeving. Een leuk voorbeeld hiervan 
is het fietspontje over de Oude Waal die 
ook deels over het terrein van de steen-
fabriek gaat. De gemeente wilde deze 
aanleggen en in co-financiering tussen 
de overheid, Van Nieuwpoort en
Vandersand is het fietspontje gereali-
seerd en onderdeel van het plan
geworden.”
Het einddoel van het plan is om het 
agrarische gebied uiteindelijk op te le-
veren als natuurgebied en toekomstbe-
stendig te maken voor hoogwater.

Maak kennis met
Sander Baas

Sander Baas

Project Bijlandse 
Waard

Maatschappelijke
meerwaarde voor de
omgeving


