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Groot-Ammers – Betonmortelcentrale De Lek bv heeft op
haar locatie aan het Schoonhovenseveer een gloednieuwe
centrale gebouwd. Met een capaciteit van 150 kubieke
meter betonmortel per uur en daarnaast nog een kleinere
tweede menger voor speciale producten, behoort De Lek
Beton nu bij de tien modernste en grootste centrales van
ons land. Daarnaast bestaat men dit jaar op de kop af 45
jaar. Een dubbele mijlpaal. Vandaar dat iedereen die interesse heeft op zaterdag 29 mei de betoncentrale kan bezoeken. Dan houdt men open huis. Een aanrader, want je kijkt
je ogen uit. De negenentwintig personeelsleden zullen u
met trots rondleiden. Net als de directie. De heren Arie Pols
en Govert van Dam.
“Het zal een bijzondere dag worden”, weet het tweetal
zeker. “We hebben gekozen voor een Open Huis. Geen
openingsceremonie met een groot feest. Jan van Dam,
de grondlegger van het bedrijf, is vorig jaar overleden. Hij
heeft de nieuwe betoncentrale nog wel in werking gezien.
Maar dit officiële moment. Daar had hij o zo graag nog bij
willen zijn. Kortom, ons past toch een wat ingetogen dag.
Maar iedereen mag komen. We zullen de bezoekers hartelijk
ontvangen.”
Het was inderdaad 45 jaar geleden dat
de firma Buijs te Nieuwpoort, waar
schipper Jan van Dam zand en grind
aanvoerde, iemand zocht om een betonmortelcentrale op te zetten. Op Het
Hooft in Nieuwpoort. “Wil jij dat voor
mij doen?”, vroeg toenmalig directeur
Louw Buijs. “Niet voor je, wél met je”,
antwoordde de schipper. “We doen
het samen.”
Op 29 mei 1965 werd de eerste vracht
betonmortel aangeleverd voor de
bouw van een huis aan de Heulkamp.
Uiteindelijk voor zijn toekomstige
buurman want een paar jaar later
bouwde de familie van Dam hun eigen
huis ernaast. De betoncentrale op Het
Hooft groeide groter. Het vervoer met
de ook steeds groter wordende betonmixers door het kleine vestingstadje
werd een probleem. Dus verhuisde
men in 1983 naar het Schoonhovenseveer in Groot-Ammers.
Alles bij elkaar zo’n 25 jaar werd ook daar de productie
steeds verder opgevoerd. De meeste aannemers in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en aan de overkant in de
Lopikerwaard en de Krimpenerwaard, doen voor het storten
van betonmortel, metselspecie en andere species een beroep op De Lek Beton.
De grijs-oranje wagens werden steeds groter.“Dat kun je
wel stellen”, beaamt Govert van Dam. “We begonnen met
wagens die drie kubieke meter konden vervoeren. Tegenwoordig rijden we met betonmixers van overwegend tien
kubieke meter en met alle wagens samen hebben we een
transportvolume van maar liefst honderdvijftig kubieke meter. Daarmee beschikken we over een vrij groot aantal betonmixers en mixerpompen en met de nieuwe betoncentrale over een ruime productiecapaciteit waardoor we weinig
keren nee hoeven te zeggen tegen onze relaties/aannemers.
Deze opstelling heeft ons een goede naam bezorgd. Juist

deze service en kwaliteit maakt dat aannemers graag met
ons in zee gaan. Ook ons personeel is meer dan betrokken
bij het werk dat ze doen. We noemen altijd het kruiwagenvoorbeeld. Wordt er gestort en er staat nog een kruiwagen
op de bouwplaats dan zal onze chauffeur gewoon even
meedoen. De klant tevreden en wij tevreden omdat we op
die manier wat eerder thuis zijn of nog een extra rit kunnen
maken.”
Hoewel de oude betoncentrale dus een kwart eeuw lang tot
volle tevredenheid werkte, kwam er toch een moment dat
er over een nieuwe centrale werd nagedacht.
Arie Pols:”Aanvankelijk waren er serieuze plannen om dat
te realiseren op de oude scheepswerf van de YVC. De plannen waren al in het stadium van uitgewerkte tekeningen.
Maar uiteindelijk is toch besloten om de nieuwbouw op de
huidige locatie te realiseren. Met een aannemer die een
specialist is in betonmortelcentrales hebben we de technische installaties gebouwd. Daarna gaven we architect Bikker de opdracht om er met een nieuw kantoor een passend
geheel van te maken. Het is allemaal perfect gelukt. We
krijgen veel complimenten voor het compacte geheel. Indrukwekkend aanwezig en toch niet storend. We beschikken
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over opslagmogelijkheden voor tien soorten zand en grind
en voor negen soorten cement. Het laat zich raden dat we
daardoor makkelijk zo’n vijfhonderd verschillende recepten
kunnen uitvoeren. Momenteel leveren we een kwart van de
productie aan de agrarische sector, een kwart aan de utiliteitsbouw en vijftig procent aan de woningbouw.”
Tijdens de rondleiding zijn we op het bovenste terras op
zo’n dertig meter hoogte aangekomen. Bij helder weer zie
je in oostelijke richting de Dom van Utrecht en in westelijke
richting de Van Brienenoordbrug. Met andere woorden,
het hele leveringsgebied is te overzien. Toch wel bijzonder.
Weer beneden krijgen we uitleg over de recyclinginstallatie
en de wasplaats voor de voertuigen, want ook de Milieu- en
Arbo-aspecten nemen een belangrijke plaats in bij De Lek
Beton. Voor de klimaatbeheersing in de gebouwen wordt
ook gebruik gemaakt van duurzame aardwarmte/koeling.
Ach, U moet het allemaal zelf maar gaan bekijken op 29
mei.
Betonmortelcentrale De Lek BV, Schoonhovenseveer 3A,
tel. 0184-602226, website www.delekbeton.nl
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