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Even voorstellen:

Cas van Hardeveld
➢Beleidsmedewerker Cascade

➢Belangenbehartiging oppervlaktedelfstoffenwinning: 
- productie en toepassing producten
- projectontwikkeling en uitvoering



Landelijke organisatie van het Nederlandse 
oppervlaktedelfstoffenwinnende bedrijfsleven  

• Zand (beton, asfalt, wegfundering, ophogingen)

• Grind (beton, asfalt, wegfundering)

• Klei (keramische industrie, bakstenen)

• Zilverzand (glas)

• Kalksteen (kalkzandsteen/element)



Cascade heeft 18 leden (bedrijven: 90%!)



Na de oorlog: Rijksontgrondingenbeleid

• Het Rijk bepaalde hoeveel er in welke provincie (Limburg, Gelderland, Noord-
Brabant) gewonnen moest worden (taakstelling)

• Waar dat moest (aanwijzing locaties) 

• Door wie dat moest (soms combinatie van bedrijven)

-leidde tot NIMBY-

In 2000: Rijksontgrondingenbeleid afgeschaft
Bedrijven namen zelf de initiatieven in samenspraak met bewoners, gemeenten 
provincies → Eigen projectontwikkeling

• Projecten met draagvlak! (duurt wel even 10 - 15 jaar)

• Waterveiligheid, natuur- en gebiedsontwikkeling op kosten van bedrijven

Winning in Rijkswateren bleef qua bevoegdheid bij het Rijk

Hoe komen projecten tot stand?



Waar hebben we de grondstoffen voor nodig?

Huizen en infrastructuur Kantoren en aanleg wegen

http://forum.modelspoormagazine.be/index.php?topic=16345.0


Grondstoffen zijn onmisbaar  
• Grondstoffen zijn onmisbaar in het dagelijks leven, waarschijnlijk zonder 

dat u dat weet. Hoeveel verbruikt een gemiddelde Nederlander?

- Jaarlijks 7000 kg zand en grind per persoon

- 20 vrachtwagens in een mensenleven

• De Nederlandse overheid (Min I&M) heeft in de NOVI (nationaal belang 
13) vastgesteld dat:

Duurzame grondstoffenwinning voor de eigen Nederlandse behoefte van

Nationaal Belang

is en dat daar dus ruimte voor moet worden gegeven

(Deze ruimte zien we in de POVI’s nog niet terug)



Circulariteit en bouw

Reduce: Slank bouwen!
Re-use:  Hergebruik!
Re-cycle: Hergebruik 

grondstoffen!



Circulariteit en Delfstoffenwinning

Veel beleidsmensen denken, circulaire bouw betekent:  
“alleen nog bouwen met secundair/ gerecycled 

materiaal”

Dus: géén primaire grondstoffen en winning nodig.
Dus: géén vergunningen nieuwe projecten meer nodig.



Circulariteit en bouw

In een circulair systeem worden afval, CO2-uitstoot, energieverbruik 
en grondstoffengebruik geminimaliseerd.

Als we in de bouw spreken over échte circulariteit beginnen we 
eigenlijk bij het bouwontwerp. Dus helemaal aan het begin van de 
keten nadenken over juiste toepassing van materialen.

Doel: Werken met goed her te
gebruiken materiaal. Zo min 
mogelijk afval in de toekomst.

Niet: Aan het eind van de keten 
nadenken wat we met het 
afval moeten…



Circulariteit en Delfstoffenwinning

In de praktijk blijkt dat er láng niet genoeg aanbod van secundair materiaal 
beschikbaar is om aan de vraag te voldoen. 

Dus: Primaire grondstoffen blijven nodig!



Waar zijn grondstoffen voorradig in Nederland?



Waar zijn grondstoffen voorradig in Nederland? 

• Fijnere zandsoorten vinden we in

het westen 

• Grovere zand en grind in het

oosten (Gelderland: Rijn en Maas)

• Grovere grind en Mergel in het 

Zuiden (Limburg: Maas)



In IJsselmeer: 
Ophoogzand + fijner beton- en 

metselzand



Situatie:

In Nederland zijn zand en grind verre van schaars.

Huidige projecten lopen af, vergunningverlening stagneert, 

vergunde voorraad verschillende fracties neemt af.

Gevolg: 

Stijging import.

Nadelen: 
- Veel transport (CO2-uitstoot)
- Géén realisatie natuur, waterveiligheid etc. op kosten

industrie
- De vraag is of winning elders net zo zorgvuldig gaat als in        
Nederland..



Zand en grind voor beton is een broodje 
speciaal!



Zo maak je beton



De situatie in de bouw
Waar kijken we tegenaan in de Bouw?

• Tekort aan woningen (tot 1 miljoen bijbouwen)

• Een groeiende bevolking en andere indeling huishoudens

• Resultaat: een enorme bouwopgave

• Én de maatschappelijke wens van circulair bouwen

Beton is in een Deltagebied als Nederland onmisbaar

Grovere zand en grind zit zuidelijk, fijner zand noordelijk 
(IJsselmeer) → Beiden blijven hard nodig voor de bouw/beton!



Naast winning van bouwgrondstoffen 
ook andere maatschappelijke doelen/functiecombinaties

Waterveiligheid: Natuurontwikkeling:

Recreatie: Wonen aan het water:



•

Grensmaas samenwerking met Natuurmonumenten



Bijdrage aan energietransitie



Recap:

• Primaire grondstoffen zand en grind blijven 
hard nodig in de circulaire bouweconomie

• Alle fracties zand en grind voorzien tezamen in 
Nederlandse behoefte bouwgrondstoffen

• Projecten goed te combineren met andere 
functies/maatschappelijke doelen



Hoe zien we de toekomst van delfstoffenwinning 
en de bouw met deze kennis? 

Dank voor uw aandacht


