
Tijd voor een wandeling?
Heeft u nog tijd voor een wandeling voordat uw vlucht vertrekt? De eerste hectare 
nieuwe natuur is opengesteld. U vindt het gebied aan het einde van parkeerplaats 
P2, op 5 minuten lopen van het luchthavengebouw. Om echt kwetsbare natuur te 
ontzien, blijven bepaalde stroken voorlopig nog ontoegankelijk.
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Bedrijvigheid en 
nieuwe natuur  
rondom vliegveld 
Weeze

Zoals een strandwandelaar voetafdrukken nalaat in het 
zand, zo laat elk mens een ecologische afdruk na. Dat 
geldt ook voor de winning van bouwgrondstoffen. Siemes 
werkt met zo min mogelijk overlast voor de omgeving en 
combineert grondstoffenwinning met de ontwikkeling 
van natuur en recreatiemogelijkheden zodat meerwaarde 
voor de omgeving ontstaat. 

Siemes Sand- und Kiesbaggerei GmbH &Co. KG  
Hees 12
D47652  Weeze
tel. +49 (0)2837 1000
www.van-nieuwpoort.nl

Op 5 minuten lopen van het lucht-
havengebouw wandelt u door een 
stukje nieuwe natuur

Stap voor Stap naar  
een kleinere ecologische  
voetafdruk

zand en grind

Van Nieuwpoort Groep
Siemes is een van de zeventig  
werkmaatschappijen binnen de  
Van Nieuwpoort Groep, een grote 
speler op het gebied van bouw-
grondstoffen, betonmortel en 
betonproducten. Onze verantwoord 
gewonnen grondstoffen worden ook 
binnen de groep verwerkt tot inno-
vatieve, duurzame bouwproducten.



Wit zand en grind uit Weeze 
Het vrijwel witte zand en grind uit Weeze wordt om zijn 
hoge kwaliteit verwerkt in sierbeton en gevelelementen. 
Shovels ontgraven het materiaal net boven het grondwa-
ter. Gewassen en gesorteerd gaat het per vrachtwagen 
naar de regionale afnemers. Leveringen op grote afstand 
worden vanaf Wanssum (NL) per schip vervoerd.

Naturschutzzentrum
Hoe laat je een groeve achter als het zand en grind ge-
wonnen is? Vroeger werden droge groeves na de winning 
van zand en grind simpelweg verlaten of ingericht als 
agrarisch gebied. Wij besloten tot een andere, natuur-
vriendelijke oplevering van onze winlocaties en gingen 
een samenwerking aan met het Naturschutzzentrum 
Kreis Kleve. En met resultaat. 

Een eerste stukje prille natuur
Onze medewerkers brachten in deze eerste hectares een 
grove basisstructuur aan. En heel geleidelijk ontstaat 
een gevarieerd gebied met zandbiotopen en natte vennen. 
Kikkers, salamanders en andere waterdieren vinden hier 
een plekje. Hogere droge delen en steile wanden bieden 
ruimte aan zwaluwen. Grazende Limousins en Piemon-
ters voorkomen dat het gebied dichtgroeit. De runderen 
zijn van lokale agrariërs die de ontwikkeling van nieuwe 
natuur rondom hun bedrijf graag ondersteunen.

Het verschil
Met deze nieuwe aanpak is de grind- en zandwinning in 
Weeze voorgoed veranderd. Het oude beeld van omheinde 
verlaten gebieden heeft plaatsgemaakt voor prille natuur-
gebieden met verrassende flora en fauna, toegankelijk 
voor fietsers en wandelaars. De gemeente Weeze en de 
regio Kreis Kleve ondersteunen onze nieuwe aanpak  
van harte. 

De bodem rond vliegveld Weeze bevat een  
bijzondere zand- en grindsoort. Sinds 1978 heeft 
de firma Siemes hier een groeve. Siemes vindt het 
belangrijk het gebied na de winning verantwoord 
achter te laten. Samen met het Naturschutz- 
zentrum Kreis Kleve ontwikkelen we nieuwe natuur. 
U kunt nu al wandelen door de eerste hectares die, 
als het aan ons ligt, straks deel uitmaken van een 
groot grensoverschrijdend natuur- en recreatie-
gebied. 

Hoe laat je een groeve  
achter als het zand en grind  
gewonnen is?

Omheinde, ondoordringbare  
bossen maken plaats voor  
nieuwe natuur

De prille natuur van Weeze 
grenst aan de Nederlandse 
Maasduinen

Grenzeloos wandelen en fietsen
De herontwikkeling van de groeve bij Weeze biedt ook 
fietsers en wandelaars nieuwe mogelijkheden. Samen 
met het Noord-Limburgse natuurgebied de Maasduinen 
ontstaat één groot grensoverschrijdend natuurgebied 
van zo’n 136 hectare. 

Duitse en Nederlandse gemeenten, provincies, Natur-
schutzzentrum Kreis Kleve, het Limburgs Landschap, 
Interreg Deutschland-Nederland en het bedrijfsleven 
werken momenteel hard aan beide kanten van de grens 
om dit letterlijk grenzenloze recreatiegebied mogelijk te 
maken. 

Natuurontwikkeling
door Siemes

De zand- en grindgroeve van Siemes is 66 hectares groot. 
Het materiaal uit de groeve wordt verwerkt in sierbeton en 
gevelelementen. Rond 2020 komt er een einde aan deze 
winning.


