
Kijk
in de praktijk

De groeve van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen
Belfeld kenmerkt zich door de

 kleurrijke grondlagen  

"Het mooie aan mijn werk is dat ik ook op ecologisch
vlak veel samenwerk op het gebied van herontwikkeling en het

creëren van nieuw leven op het terrein"

Joep Pijnenburg is al 33 jaar werkzaam 
in diverse groeves op het Hoogterras.
In groeve Belfeld in de gemeente
Venlo is hij machinist/voorman en zet 
hij zich dagelijks in voor de productie 
en levering van bouwgrondstoffen, 
kwaliteitsborging en voert hij preventief 
onderhoud uit. Samen met de bedrijfs- 
en projectleider werkt hij toe naar de 
oplevering van het terrein om het gebied 
zo goed mogelijk achter te laten.

Groeves in dit gebied zijn ontstaan voor 
de winning van klei voor de keramische 
industrie. De dorpen Belfeld en Tegelen 
stonden vroeger bekend om de vele ke-
ramische fabrieken. In de loop der jaren 
is dit samengevoegd met de veredeling 
van industriezand en grind voor toeleve-
ring van betonfabrieken.

Door de intensieve samenwerking met 
mijn collega's van gebiedsontwikkeling 
en bouwgrondstoffen komen het pro-
duceren van bouwgrondstoffen en het 
gebied ontwikkelen echt samen. Maar 
het gaat verder dan dat. Zo stuur ik de 
productie bij na kwaliteitscontrole door 
onze laborante, overleg ik met onze pro-
jectleiders over vergunningen en uitvoe-
ring en stem ik met onze werkplaats in 
Wessem reparatie en onderhoud af dat 
wij niet zelf kunnen uitvoeren. Ook heb-
ben we inmiddels goede contacten met 
stakeholders, zoals Staatbosbeheer, 
de Provincie Limburg, vogelwerkgroep 
Tösse Bös en Maas, Groene Brigade en 
de Gemeente en Politie Venlo.

Door de huidige regelgeving wordt het in 
de toekomst moeilijker om bouwgrond-
stoffen te produceren en bestaande ter-
reinen uit te breiden of nieuwe te (her)
ontwikkelen. Bezoek aan reeds heront-
wikkelde terreinen voor een mooie wan-
deling, fietstocht, sporten of een verfris-
sende duik bewijzen maar al te goed dat 
we bezig zijn met de juiste zaken en dat 
we écht iets teruggeven aan de natuur 
en mens. Laten we met elkaar zorgen 
dat we dat kunnen blijven doen.

Maak kennis met Joep

Groeve Hoogterras 
Belfeld

Hoe werken jullie aan het 
creëren van meerwaarde 
op economisch, ecolo-
gisch en/of sociaal vlak?

Samen gebieden
ontwikkelen

Hoe zie jij de toekomst 
van Bouwgrondstoffen en 
Gebiedsontwikkeling?

Joep Pijnenburg

Het mooie aan mijn werk is dat ik ook 
op ecologisch vlak veel samenwerk. 
Waarbij er ruimte ontstaat voor nieu-
we soorten. Denk hierbij aan de knof-
lookpad, oeverzwaluwen broednesten, 
nesten van de Oehoe. Dit kan alleen 
ontstaan als mens en natuur samen-
werken. Zo zijn een een lokale vogel-
werkgroep en adviseur betrokken bij de 
monitoring van de flora en fauna in de 
groeve.
Onze deur staat altijd open voor omwo-
nenden en geïnteresseerden. Dit houdt 
ons als medewerkers scherp en de 
mensen rondom het terrein verbonden. 
We hebben al veel bereikt. Dat betekent 
nieuw leven in de omgeving.

Wandelen langs de groeve Belfeld

Entreebord met informatie over
de groeve Belfeld

Creëren
van nieuw
leven


