Het belang van
bouwgrondstoffen
nu en in de toekomst

van oppervlaktedelfstofwinning zouden
natuurontwikkelingsprojecten vaak niet
van de grond komen, onder meer door
een gebrek aan financiële middelen.

Successen boeken
Onze leden hebben nog weleens last
van het oude ontgrondingsbeleid van
Nederland van een aantal jaren terug.
Toen er op aanwijzing van de overheid
nog diepe gaten werden gegraven.
Sinds die tijd zijn er op dit vlak enorme
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duurzaamheidsontwikkelingen, dan hebben we primaire grondstoffen gewoonweg nodig om onze doelen te realiseren.
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