
Het belang van
bouwgrondstoffen 
nu en in de toekomst
Leonie van der Voort, directeur van Cascade, branchevereniging voor zand- en grind-

producenten, schetst het belang van primaire bouwgrondstoffen en hoe dit hand in hand 

gaat met gebiedsontwikkeling.

De bouw in Nederland trekt gigantisch 
aan. Primaire grondstoffen, zoals zand 
en grind, zijn hard nodig. De decentrale 
overheden verlenen de vergunningen 
voor primaire grondstofwinning, een on-
misbare schakel in het proces om onze 
grote bouwopgave te realiseren. En hier 
knelt het op dit moment. Er worden nu 
bijna geen nieuwe vergunningen meer 
afgegeven. Daarbij zet men in op de 
circulaire economie. Een goede ontwik-
keling, alleen zijn er lang niet genoeg 
secundaire grondstoffen.

Als je ziet hoe weinig we slopen in 
verhouding tot bouwen, met daarbij een 
toenemende bevolkingsgroei en alle 
duurzaamheidsontwikkelingen, dan heb-
ben we primaire grondstoffen gewoon-
weg nodig om onze doelen te realiseren. 
Zonder het afgeven van vergunningen 
en daardoor het niet opstarten van 
nieuwe projecten betekent dit dat we 
over een aantal jaar tegen een probleem 
aanlopen. Hier moeten we dus nú goed 
over nadenken. Want voordat je nieuwe 
vergunningen hebt ben je zo weer tien 
jaar verder. En projecten hebben ook 
nog eens een hele lange doorlooptijd. 

Dit vraagt dus om meer structuur en 
strategie. Daar maken we ons als bran-
chevereniging hard voor; het belang van 
primaire bouwgrondstoffen.

In Nederland geldt de verplichting dat 
primaire grondstofwinningsprojecten 
tegelijkertijd ook andere maatschap-
pelijk doelen moeten dienen. Namelijk 
natuurontwikkeling, een bijdrage aan 
oplossingen voor waterproblematiek 
en het creëren van recreatiegebieden. 
Oppervlaktedelfstofwinningsprojecten 
zijn een belangrijke motor voor gebieds-
ontwikkeling. 

Projecten dragen bij aan waterveiligheid, 
behoud en verhoging van de biodiversi-
teit, recreatiemogelijkheden en klimaat-
adaptatie. De projecten zorgen er mid-
dels rivierverruiming voor dat rivieren 
niet overstromen en er natuurlijke wa-
tersystemen ontstaan door binnendijk-
se projecten die weersextremen opvan-
gen, zoals droogte. Zonder de bijdrage 

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

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 
stappen gemaakt. Onze leden hebben 
gebiedsontwikkelingsexperts die een 
lange termijnvisie, strategie en goede 
ideeën hebben. Die aansluiten op het 
toevoegen van maatschappelijke waar-
de. We zien in projecten welke mooie 
resultaten er worden geboekt en dat 
plannen in afstemming en samenwer-
king met bewoners en gemeenten breed 
gedragen worden. Dat zou veel meer op 
de voorgrond moeten staan. 

Maatschappelijke wensen veranderen.
Grondstoffen winnen voor enkel de 
bouw is in onze ogen belangrijk, maar 
niet het enige doel. Er zit veel meer ach-
ter. Als we geen projecten meer in
Nederland kunnen opstarten en uitvoe-
ren ontstaat er een groot bouwgrond-
stoffen probleem en valt de toegevoeg-
de waarde voor gebieden weg. Want als 
we alle grondstoffen zouden gaan 
importeren (als dit al mogelijk is), wor-
den gebiedsontwikkelingen niet meer 
door delfstoffenbedrijven gefinancierd. 
Maatschappelijke meerwaarde als bijko-
mend voordeel uit functiecombinaties 
met grondstofwinningsprojecten is dan 
ver te zoeken. Belangrijkste aanpas-
singen of ingrepen, zoals ruimte voor 
rivieren, zullen natuurlijk wel doorgang 
blijven vinden, maar de kosten zullen 
voor rekening komen van de belasting-
betaler. Dat komt niemand ten goede en 
draagt in veel mindere mate bij aan een 
duurzame en leefbare maatschappij. 
Daarom is het zo belangrijk dat primaire 
grondstoffen en gebiedsontwikkelings-
projecten doorgang kunnen vinden.
Ze gaan echt hand in hand.
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