
Royal Smals 
zorgt sinds 1885 voor hoogwaardige
zandwinning in Nederland.



Zand is een essentieel component in onze samenleving en economie. Het 
winnen en produceren van zand is één van de kernactiviteiten van Royal 
Smals. Het zand wordt voornamelijk gebruikt als grondstof in de bouw 
en infra. Wij winnen, produceren en leveren deze grondstof in de hoogste 
kwaliteit aan de industrie. De allerhoogste kwaliteit zand en grind - winnen, 
wassen, zeven, mixen en transporteren naar locaties, exact conform 
specificaties die door onze klanten worden vereist. 

Royal Smals heeft de beste zandverwerkingsinstallaties en speciaal 
in-huis ontwikkeld en gemodificeerd materieel. Daarmee kunnen wij 
50 verschillende soorten zand van 0 - 4 mm verwerken. Om te allen tijde 
de hoogste kwaliteit te garanderen, wordt elke 30 seconden een monster 
onderzocht. Dit Royal Smals kwaliteitssysteem is gepatenteerd. Ook 
beschikken wij over alle expertise, materieel en certificeringen. Met ons 
eigen laboratorium kunnen wij hoogwaardig analyseren en adviseren 

Met onze zandverwerkingsinstallatie Vierlingsbeek
winnen wij 800 ton zand/uur voor de bouwindustrie.



Naar specificatie van klanten, verwerken wij 50 soorten
zand 0 - 4 mm met de hoogste kwaliteitsgarantie.

en ondersteuning geven aan alle processen. Royal Smals is gericht op 
duurzame waarde. Ontwikkelen van plannen en uitvoeren van werken 
vereisen decennialang -van start tot finish- onze betrokkenheid en is een 
zeer kapitaalsintensieve onderneming.

Zandwinning in het IJsselmeer is van groot belang voor de betonindustrie. 
Royal Smals heeft na jarenlange onderzoeken en voorbereidingen een 

vergunning aangevraagd om te mogen starten met het zandwinnen  
7 km voor de kust van de Noordoostpolder ter hoogte van de Rotterdamse 
Hoek. Een projectomvang van 250 ha en minimaal 30 jaar zo’n 2 miljoen ton 
jaarlijkse zandwinning. Met een speciaal in de natuur ingepast werkeiland 
kunnen wij de bedrijfsvoering uiterst efficiënt en duurzaam realiseren. Met 
zo min mogelijke impact op milieu en omgeving, wordt een impuls gegeven 
aan natuurkansen, werkgelegenheid, scheepvaart en mogelijke recreatie.



+31 485 335170   smals.com
Keersluisweg 9, 5433 NM Cuijk

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een 
veilige en comfortabele leefomgeving voor nu en later.


