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Voorwoord

In Nederland wordt volop gebouwd. Voor al deze bouwprojecten is zand en grind nodig – ophoogzand voor onder andere
het op hoogte brengen van taluds en bouwterreinen, maar ook
industriezand en grind. Ophoogzand is voldoende voorhanden.
Anders ligt het bij industriezand en grind: het wordt steeds
moeilijker dit beschikbaar te krijgen want de maatschappelijke
weerstand tegen de huidige manier van winnen is groot. Vergunningen voor nieuwe projecten komen daardoor niet of
slechts zeer moeizaam tot stand en de overheid heeft al aangegeven in de toekomst minder regulerend te willen optreden.
Nog meer dan nu zal de sector dus haar eigen speelruimte
moeten ‘verdienen’.
De maatschappelijke weerstand tegen zand- en grindwinning
is op zich niet zo vreemd: industriezandwinning betekent een
vaak forse ingreep in het landschap en de kwaliteit van de
woon- en leefomgeving is voor Nederlanders steeds belangrijker geworden. De branche heeft zich dan ook de vraag gesteld
of er een nieuwe vorm van winnen mogelijk is die wél op
maatschappelijke acceptatie kan rekenen. Aan Stroming b.v.
is gevraagd de mogelijkheden hiervoor in beeld te brengen.
Vele schetsen, teksten en discussies later ligt er nu deze brochure. De Vereniging voor IndustrieZand- en GrindProducenten
geeft er in aan op welke wijze haar leden toekomstige projecten willen realiseren. Rode draad daarbij is dat er integrale projecten tot stand moeten komen waarin niet alleen zand- en

grindwinning maar ook andere maatschappelijke belangen
een prominente rol spelen – soms zelfs een hoofdrol. Deze
projecten moeten worden ontwikkeld en gerealiseerd in
partnerships met andere sectoren, bedrijven, overheden en
belangenorganisaties.
In de verkenning die geleid heeft tot deze nieuwe strategie
werden vele gesprekken gevoerd. In eigen kring ging het dan
vaak over de vraag of de sector het geschetste perspectief ook
werkelijk waar kan maken. Het uitbrengen van deze brochure
getuigt er van dat dit inderdaad mogelijk is – als er in de buitenwereld voldoende partijen zijn die de samenwerking willen
aangaan. Deze brochure is daarmee niet alleen de visie van
zand- en grindwinners op hun eigen toekomst, maar ook een
uitnodiging aan natuurbeschermers, waterschappen, Rijkswaterstaat, recreatie-ondernemers, gemeenten, stadsontwikkelaars, waterwinners en anderen om de samenwerking met
ons te zoeken.
Wordt het initiatief helemaal aan de ander overgelaten?
Nee, voor zover eerste stappen op eigen gelegenheid kunnen
worden gezet wordt dat gedaan. De basis van ‘Over winnen’ is
echter samenwerking én ruimtelijke kwaliteit. We zullen die in
de komende tijd zelf zoeken maar u kunt natuurlijk ook contact
met ons opnemen.
De Vereniging van Zand- en GrindProducenten
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Samenvatting

In Nederland is zand en grind nodig. Er wordt onder andere
beton, metselspecie en asfalt van gemaakt en zolang er nieuwe woningen, wegen, kantoren en bruggen gebouwd worden
zal de vraag blijven. Sterker, de vraag nam – tot aan de recente economische teruggang – zelfs toe. Daar tegenover staat
dat het steeds lastiger is dit industriezand en grind te winnen.
Er is genoeg voorraad in de Nederlandse bodem , maar de
maatschappelijke weerstand tegen de huidige vorm van win-

• een stedelijke ontwikkeling die inspeelt op de kwaliteit van
het landschap en daar zelfs aan bijdraagt.
• het bergen en geleidelijk afvoeren van rivierwater, zodat
overstromingen en periodes van droogte worden vermeden;
• het opslaan van regenwater tijdens periodes van veel neerslag, zodat wateroverlast en droogteperiodes worden voorkomen;
• het vergroten van de mogelijkheden voor toerisme en
recreatie – ook dicht bij de stad.

nen is groot. Vergunningen voor nieuwe winlocaties komen
daardoor niet of slechts zeer moeizaam tot stand.
Het is dan ook tijd over te schakelen op een nieuwe vorm van
industriezandwinning en grindwinning. Kenmerk daarvan
moet zijn dat een positieve bijdrage wordt geleverd aan de
kwaliteit en toekomstige gebruiksmogelijkheden van het
gebied waarin gewonnen wordt. Nu wordt zand- en grindwinning vaak nog gezien – terecht of onterecht – als een activiteit die daaraan juist afbreuk doet.
Deze brochure schetst het perspectief. Het laat zien dat een
nieuwe vorm van industriezand- en grindwinning in Nederland
een bijdrage kan leveren aan:
• ontwikkeling en herstel van natuur en landschap.

Door in te spelen op bovenstaande behoeften ontstaan integrale projecten waarbij meerdere partijen belang hebben. Dit
heeft ook consequenties voor het ontwerp en de uitvoering
van deze projecten:
• niet de zandwinning (en zandwinner) of overheid staat in
toekomstige plannen en winningen centraal, maar andere
maatschappelijke belangen zoals bijvoorbeeld recreatie,
waterberging of natuurontwikkeling.
• gebiedsplannen worden in eerste instantie vanuit die andere ambities vormgegeven.
• de uitvoering van de plannen vindt plaats door een coalitie,
waarin elke partij zijn bijdrage levert. De zandwinners
maken dus deel uit van een partnership en zijn daarin niet
per definitie leidend.

• bij de locatiekeuze wordt uitgegaan van positieve planning:
er wordt niet langer gezocht naar plekken waar zandwinning de minste schade veroorzaakt, maar naar gebieden
waar de grootste maatschappelijke meerwaarde te behalen is.
• er wordt op een hoog schaalniveau gedacht (planvorming)
maar de zandwinning vindt op een subtiele wijze plaats.
• gedurende de uitvoering van het project wordt terdege rekening gehouden met de wensen van de direct omwonenden:
op elk moment zijn en voelen mensen zich welkom in het
gebied.
• het eindbeeld van ‘wingebieden’ wordt vooraf opgesteld.
Daarbij staat een benadering centraal die uitgaat van ‘the
genius of the place’: wat kan en moet juist hier worden gerealiseerd, gezien de natuurlijke en maatschappelijke potenties van het gebied? Elke winlocatie krijgt dus een eigen,
unieke eindbestemming met een bijpassende coalitie van
uitvoerenden en eindgebruikers.
Door zo’n nieuwe manier van planvorming en -uitvoering te
combineren met aangepaste wintechnieken is het mogelijk
de landelijke winning van industriezand en grind zo vorm te
geven dat het niet langer als een schadelijke en hinderlijke
activiteit wordt gezien, maar als een kans om de ruimtelijke
kwaliteit flink te versterken.

links Er zijn 10 vrachtwagens met zand nodig om
een gemiddelde nieuwbouwwoning te kunnen bouwen.

1 Inleiding

rechts Kenmerkend voor de
industriezand- en grindwinningen is het transport over
het water

In Nederland wordt volop gebouwd: woningen, flats, kantoorgebouwen en daarnaast ook

Een woning van zand

wegen, bruggen en viaducten. Voor al deze bouwprojecten is zand en grind nodig. Het grovere

Voor de bouw van een gemiddelde eengezinswoning

industriezand ( jaarlijks ruim 20 miljoen ton) is grondstof voor metselspecie, asfalt, beton-

in een nieuwbouwwijk is nodig:

producten (tegels, heipalen, geluidsschermen) en beton. Voor beton is ook grind nodig: jaarlijks
30 miljoen ton. Tenslotte wordt jaarlijks 50 miljoen ton ophoogzand gebruikt voor onder an-

70 m3 zand en grind (heipalen, fundering, vloeren,

dere het op hoogte brengen van taluds en bouwterreinen.

metselspecie, binnenmuurstenen etc.)
30 m3 ophoogzand (infrastructuur in de wijk)
10 m3 klei voor baksteen (muren)

het probleem

d e u i t dag i n g

In de Nederlandse bodem zijn grote voorraden zand en grind
aanwezig. Fijnkorrelig (ophoog)zand is in vrijwel heel Nederland en in zee voorhanden, grofkorrelig (industrie)zand veel
minder – voornamelijk in het zuidoosten van het land. Grind
komt vrijwel alleen in Limburg nog in grote hoeveelheden voor.
Grove en fijne fracties zijn meestal door elkaar heen in de
bodem aanwezig. Dat betekent dat dit mengsel moet worden
bewerkt voor het als grondstof voor de bouw kan dienen.

Om vraag en aanbod ook in de toekomst bij elkaar te houden
staan meerdere wegen open.
Allereerst moet voluit ingezet worden op h e rg e b r u i k van
materialen. Gelukkig gebeurt dat al; circa 90% van de hergebruiksmogelijkheden wordt al benut. Door dit ook in de
toekomst te blijven doen kan ongeveer 10% van de vraag uit
hergebruik worden gedekt. De vraag naar industriezand kan
mogelijk verder worden getemperd door de ontwikkeling van
nieuwe technieken en bouwwijzen.

De winning van ophoogzand is in Nederland geen probleem:
er is voldoende beschikbaar en het kan vaak dichtbij de bouwlocaties worden gewonnen in projecten van bescheiden omvang. Industriezand en grind moeten vaak over grote afstanden worden getransporteerd en de winning vindt vooral plaats
in grootschalige projecten waarin gedurende lange tijd wordt
gewonnen. Tegen die wijze van winning bestaat veel weerstand en vergunningen voor nieuwe winlocaties komen daardoor nauwelijks tot stand, terwijl de oude bijna zijn verstreken.

3 m3 klei voor bestrating.
Dit maakt al met al circa 2 % van de bouwkosten uit.

Grind
Aan de Nederlandse grindbehoefte wordt maar voor
ongeveer een kwart voorzien door winning uit Nederlandse bodem. De traditionele wijze van winnen heeft
echter ook hier geleid tot maatschappelijke weerstand.

Ook met bovenstaande maatregelen, zal echter nog steeds een
grote hoeveelheid industriezand ‘vers’ gewonnen moeten worden. Waar moet dit vandaan komen?

Door het Rijk en de Provincies is daarom afgesproken
dat er overgeschakeld moet worden op een nieuwe
wijze van winnen, die inspeelt op de kwaliteiten van
het landschap. Die nieuwe wijze van winnen wordt

In principe zou de i mp o rt van industriezand kunnen worden
opgevoerd, zodat we in eigen land minder hoeven te winnen.
Onze buren zullen echter hooguit een bescheiden extra bijdrage kunnen leveren want ook daar is de maatschappelijke weer-

bovendien in één nieuw project in Nederland toegestaan: langs de Grensmaas waar de winning wordt
gecombineerd met natuurontwikkeling en beveiliging
tegen overstromingen.
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stand tegen grootschalige winning sterk. Bovendien is er al een aanzienlijke import. Verder past
het eigenlijk niet in deze tijd om problemen in eigen land te exporteren naar het buitenland. Het
Nederlandse deel van de n o o r dz e e is als een andere mogelijkheid geopperd. Winning daar zou
als voordeel kunnen hebben dat er minder belanghebbenden door geraakt worden. Echter, de
meest aantrekkelijke – ondiepe – plekken zijn ecologisch zeer waardevol en de Klaverbank is om
die reden reeds als winlocatie afgevallen. Daarnaast zijn er nog praktische problemen waaronder
de transportafstanden, de ontzilting van het zand en de onzekerheid over de voorkomens van
grof zand (er is weinig over het Nederlandse deel van de Noordzeebodem bekend).
Voor de productie van industriezand zullen we de komende jaren dus voor een belangrijk deel
aangewezen blijven op n e d e r l a n d s e l a n d lo c at i e s . Zoals in de volgende hoofdstukken zal
blijken kan dit ook maatschappelijk gezien aantrekkelijker zijn dan winning op zee of in het buitenland. Zandwinning kan namelijk een grote bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van
ons land.

d e w e r e l d va n z a n d e n g r i n d
Op de website van de industriezand en -grindproducenten (www.izgp.nl) vindt u een opsomming van de feiten en cijfers die in het kader van deze brochure zijn samengesteld.
Er wordt kort beschreven wat industriezand is en hoe het wordt gemaakt. Het productieproces is
tegenwoordig zeer geavanceerd, feitelijk kan iedere gewenste samenstelling worden ‘gemaakt’.
Ook wordt er weergegeven hoe de sector inspeelt op de mogelijkheden van besparing en van het
alternatieve gebruik van materialen en hergebruik. Zo is het hergebruik van bijvoorbeeld bouwen sloopafval op dit moment al 90 %. Tenslotte wordt ingegaan op de winningen in het buitenland en de Noordzee.

Geologische kaart van Nederland (bron sod 2) met daarop de voorkomens van grind (lichtroze in Zuid-Limburg) en grof zand (alle andere
kleuren).

6 over winnen

2 Op zoek naar partnerships

Zandwinning kan in Nederland met vele andere functies

inleiding

worden gecombineerd. Helemaal nieuw is die gedachte niet.

Tot nu tot heeft zandwinning in Nederland vooral plaatsgevonden om in één maatschappelijke behoefte te voorzien: de levering van bouw(grond)stoffen. Dat maatschappelijke belang is
nog steeds aanwezig maar in de toekomst moet winning zo
gaan plaatsvinden dat er ook andere belangen mee gediend
zijn: natuurontwikkeling, waterberging, rivierveiligheid etc.

Er is in het verleden al veel samengewerkt met vooral de
recreatiesector en in het kader van Ruimte voor de Rivier
wordt de laatste tijd aandacht besteed aan het combineren
van zandwinning met berging van slib en afgegraven bovengrond. De beste kansen doen zich voor als partnerships worden ontwikkeld voor nieuwe vormen van recreatie, stadsontwikkeling, hoogwaterbescherming, waterberging, drinkwater-

r e c r e at i e

winning, zoetwatervoorziening (ook t.b.v. de landbouw) en

Met de recreatiesector heeft de zand- en grindwinning al jarenlang een zeer hechte coalitie en de afgelopen decennia zijn
vele winningen geheel of gedeeltelijk ingericht als recreatiegebied. Ook wanneer de zand- en grindproducenten overschakelen op een nieuwe werkwijze zullen beide sectoren veel voor
elkaar kunnen blijven betekenen. Water zal altijd een grote
aantrekkingskracht blijven uitoefenen op de recreant. De wensen van de recreant reiken echter verder dan alleen water en
oevers en het zou interessant zijn als de zandwinsector ook
daar voor kan zorgen.
De laatste jaren is de recreant het landschap op een andere
manier gaan gebruiken. Op grote schaal trekt men er op uit en
verkent men alle hoeken van ons land. Kwalitatief hoogwaardige landschappen met een rijke natuur, veel cultuurhistorie,

natuurontwikkeling.

Onthaasten aan de grindrivier de Ticino (Italië)

Welkom in de Millingerwaard
(in het Nederlands en het Duits)
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markante dorpjes en sfeervolle horecavoorzieningen scoren
daarbij zeer hoog en worden verreweg het meest bezocht. Dit
betekent dat zandwinning veel meer voor recreanten en (recreatie)ondernemers kan betekenen dan het aanleveren van een
waterplas. Uitgekiende projecten kunnen ook bijdragen aan de
diversiteit van het landschap in bredere zin, bijvoorbeeld doordat zandwinning wordt ingezet voor het realiseren van een
stelsel van hoogwatergeulen langs de Zandmaas, de stroomgeulverbreding van de Grensmaas of stromende nevengeulen
langs de Rijntakken. Op die manier wordt niet alleen de ecologische ‘genius of the place’ benut maar ook de maatschappelijke. Immers, van de economische meerwaarde die dit rijkere
landschap oplevert profiteren niet alleen de eigenaren van
grootschalige vakantieparken, maar vooral ook de bestaande
locale ondernemers met hun kleine hotels,‘Bed&Breakfasts’,
streekproducten, bezoekerscentra etc. Al deze kleine bedrijven
samen spelen een grote rol voor de regionale economie en de
werkgelegenheid. Vanwege het lokale karakter van deze vorm
van recreatie en de voorzieningen die erbij horen, sluit het bovendien uitstekend aan bij de wensen van de bewoners van de
streek; ook bij diegenen die op geen enkele wijze bij de recreatiesector betrokken zijn. Zij voelen zich nog steeds thuis in dit
landschap en profiteren zelf ook van de hoogwaardige natuur
en cultuur, de restaurants, de wandelpaden, de vrij toegankelijke natuurgebieden etc.
Dat de recreant zijn vleugels heeft uitgeslagen en op een meer
veelzijdige manier van het landschap gebruik is gaan maken,
betekent niet dat grootschalige recreatievoorzieningen niet
meer in trek zijn. Voor zijn verblijf zoekt de recreant de recreatieparken nog steeds op. Ook deze ‘parkbezoekers’ zijn erbij

gebaat als er in de directe omgeving van hun verblijfplaats een
gevarieerd en kleinschalig landschap te vinden is.

sta d s o n t w i k k e l i n g
Vanaf de jaren zeventig is het oppervlaktewater een stuk schoner geworden. Er kan weer in rivieren en meren gezwommen
worden zonder huiduitslag en misselijkheid. Het wonen aan
het water is sindsdien in ijltempo populair geworden en nog
steeds worden stedenbouwkundige plannen omgegooid om
aan de vraag naar woningen aan het water te voldoen, zoals
o.a. op IJburg. Steden hebben hun gezicht naar het water gekeerd, door oude industriecomplexen om te zetten in woonwijken zoals het knsm -eiland te Amsterdam en het Sfinxterrein in Maastricht.
Het moet mogelijk zijn om de forse bouwopgave met name
in het rivierenland en op sommige plaatsen daarbuiten te
combineren met winning van industriezand en andere functies
zoals recreatie, natuur en waterberging. Niet alleen kan het ophoogzand voor de woonwijken van dichtbij worden gehaald,
ook de bouwgrondstoffen zelf kunnen – afhankelijk natuurlijk
van de bouwlocatie – op korte afstand worden gedolven en
bewerkt, zodat transportafstanden voor een deel van de bouwgrondstoffen sterk worden verkort. De bouw van een woonwijk
of zelfs van een stad kan worden gecombineerd met het inrichten van waterrijke recreatieterreinen. Oppervlaktewater in de
stad kan worden aangesloten op grotere wateren in de omgeving, zodat er voldoende berging ontstaat en de zuiveringscapaciteit toeneemt.

boven Voor nieuwe woonwijken
is veel beton- en metselzand
nodig.
onder Immerloo is een oude
zandplas in Arnhem-Zuid.
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Schaal en nieuwe technieken
De acceptatie van een zand- of grindwinning wordt in hoge mate bepaald door de afwerking
van de locatie. In alle gevallen zal die een maatschappelijke meerwaarde moeten leveren. De
vraag of een locatie zodanig kan worden opgeleverd dat zo’n maatschappelijke meerwaarde ook
valt te realiseren, hangt nauw samen met de schaal waarop de winning plaatsvindt. In uiterwaarden bijvoorbeeld laten enorme winplassen zich in feite niet combineren met een functie en
vormgeving die nog aansluit bij het gebied. Daarom zou in elk geval voor dergelijke locaties een
nieuwe techniek moeten worden ingezet, die kleinschalige winning mogelijk maakt. Deze techniek zou dan op meerdere plaatsen inzetbaar zijn, zodat uiteindelijk toch relevante volumes
kunnen worden gewonnen. Te denken valt aan:

• een kleine zandcombine, die de onbruikbare fractie direct achter zich weer laat vallen;
• een kleine wininstallatie en transport (per schip, pijpleiding of transportband) van ruw
materiaal naar een centrale verwerkingseenheid. Retour van onbruikbare fracties langs
dezelfde route;
• combinaties van deze twee.

Vernieuwing is ook gaande in de stedenbouw en architectuur, zoals op
deze foto’s te zien is op het knsm-eiland en op IJburg in Amsterdam.

De ecologische kwaliteiten van het oppervlaktewater nemen
toe door de stedelijke waterlopen als haarvaten te beschouwen van een groot ecosysteem. De stedenbouwkundige mogelijkheden van wonen aan en zelfs wonen op het water kunnen
nog verder worden ontwikkeld door stadsuitbreidingen meer
ruimte te geven. Op een van de tekeningen in hoofdstuk 3 is
zo’n ontwikkeling uitgewerkt, in combinatie met waterberging.

h o o gwat e r b e s c h e r m i n g
Bij het verruimen van de afvoermogelijkheden voor hoogwaters komen forse hoeveelheden (al dan niet vervuilde) bovengrond, klei en ophoogzand vrij. Als de eigenschappen van het
rivierecosysteem worden onderkend, is industriezandwinning
binnen het riviersysteem slechts op een oppervlakkige en relatief kleinschalige manier mogelijk.
In het kader van de beleidslijn ‘ r u i mt e vo o r d e r ivi e r ’ en
de beleidslijn ‘ac t i e f b o d e m b e h e e r r i j nta k k e n ’ wordt
het zogenaamde omputten onderzocht als financiële motor
voor verruiming van het winterbed van de rivier. In díe benadering zijn diepe winningen in het winterbed van de rivier weer
wél aan de orde en op korte termijn lijkt dit dan ook een mogelijkheid om de toelevering van industriezand veilig te stellen.
Dit voorstel heeft echter al tot veel discussie geleid (zie kader
omputten op p. 39).
Veel meer perspectief voor zandwinning schuilt er in wate rb e rgi n g b i n n e n d i j ks , die kan worden gecombineerd met
een flink aantal ruimtelijke functies, zoals recreatie, natuur,
wonen en landbouw. In de schetsen (zie hoofdstuk 3) is een

Hoogwater op de Grensmaas en
Zandmaas in Limburg.
De kerk van Kekerdom staat van
oudsher in het winterbed van de
Waal.

izgp

11

voorbeeld hiervan uitgewerkt. Als deze aanpak succesvol blijkt
en maatschappelijk draagvlak vindt, zou zelfs overwogen kunnen worden om deze oplossingen toe te voegen aan het huidige instrumentarium voor rivierverruiming en andere vormen
van hoogwaterbescherming.

d r i n kwat e rw i n n i n g
Drinkwater wordt in Oost-Nederland in het rivierengebied en
op de stuwwallen gewonnen voornamelijk uit grondwaterreserves. Er zijn locaties waar overgeschakeld wordt op oevergrondwaterwinning, omdat de grondwaterreserves op raken

Kleinschalige grindwinning leidt
op de Boven-Main in Duitsland
tot verlaging van de piekafvoer.

Een kleibank dient als substraat
voor waterplanten. Locatie
Biesterveld te Kekerdom.

of vervuild raken. Ook zijn er technische oplossingen, waarbij
door middel van membraanfiltratie vervuild water bewerkt
kan worden tot drinkwaterkwaliteit. De huidige drinkwaterbeschermingsgebieden leggen beperkingen op voor het grondgebruik tot in de 100-jaarszone. Zandwinning mag in deze
gebieden in principe niet plaatsvinden vanwege verontreinigingsgevaar van de winputten.
In beginsel bieden binnendijkse zandwinningen echter goede
mogelijkheden voor waterwinning en zelfs zou ingezet kunnen
worden op een coalitie tussen zand- en waterwinners om tot
verplaatsing te komen van winningen in kwetsbare gebieden

(zoals de randen van de stuwwallen). Nieuwe waterwingebieden zouden gemakkelijker dan bestaande gebieden in te richten zijn, omdat je er met waterwinning begint voordat het
gebied in gebruik is genomen door mogelijk strijdige functies
(bijvoorbeeld watersport). Uiteraard kan de waterwinning pas
starten als de zandwinning uit het gebied is verdwenen en het
water zodanig tot rust is gekomen dat het slib bezonken is.
Wat overblijft zijn gezond functionerende, stofarme diepe
waterbekkens, waarin water voor allerlei gebruiksmogelijkheden verblijft, zoals land- en tuinbouw, industrie en drinkwater.

zo e t wat e rvo o rz i e n i n g e n z u ive r i n g

n at u u r o n t w i k k e l i n g

Sinds in 2001 het rapport Waterbeleid in de 21e eeuw is uit-

De delfstoffenwinning kan een interessante partner zijn voor
de natuurontwikkeling omdat zij in staat is om een landschap
zó op te leveren dat tal van natuurlijke processen (o.a. kwel,
erosie, natuurlijke begrazing) weer op gang kunnen komen. In
het verleden is deze natuurlijke dynamiek, met name door de
herinrichting en het beheer na de winning, vaak weer verloren
gegaan en dan is het netto resultaat voor de natuurontwikkeling meestal negatief.

gebracht is de trits vasthouden, bergen en afvoeren langzaamaan gemeengoed aan het worden in de waterwereld. Op allerlei plekken in ons land worden buffergebieden gekoppeld aan
beken en riviertjes zoals bijvoorbeeld Bosscherbroek in Den
Bosch (ruim 500 hectare). Het oppervlaktewater in nieuwe
woonwijken wordt niet langer vastgeknoopt aan het agrarische watersysteem, maar wordt zelfvoorzienend, zoals Leidse
Rijn. Hier is 80 % van het verharde oppervlak niet gerioleerd,
maar aangesloten op het oppervlaktewater en er is een waterbuffer ingebouwd van 175 hectare, waarvan 80 hectare in een
zandwinningsplas. Deze plas heeft ook een zuiverende functie.
De zuivering geschiedt door het bezinken van stof en slibdeeltjes in de diepere delen en door biologische processen in het
water en het oevermilieu.
Drinkwaterbereiding en afvalwaterzuivering omvatten jaarlijks
ongeveer de helft van de kosten van het waterbeheer in Nederland ( jaarlijks circa 6 miljard euro). Door ruimtelijke ingrepen
goed te lokaliseren kunnen zandwinprojecten een bijdrage
leveren aan de levering van zoet water voor de steden, de landbouw, de industrie en drinkwaterproductie. Daarnaast zijn in
de nabijheid van stedelijke gebieden waterbergingen nodig
om neerslagpieken te kunnen opvangen.

Dat het ook anders kan laat de baksteenindustrie zien, die in de
afgelopen 10 jaar haar werkwijze zodanig heeft aangepast dat
natuur en landschap er enorm van profiteren, zoals in de Millingerwaard en de Loowaard. Het Grensmaasplan laat zien dat
ook grindwinning goed gecombineerd kan worden met natuurontwikkeling en veiligheid.
De situatie in een gebied is voor en na een ontgronding doorgaans zo verschillend dat er na de winning niet zozeer sprake
is van ecologisch herstel, maar eerder van nieuwe omstandigheden waaronder zich ecosystemen kunnen ontwikkelen, die
er daarvoor niet waren. De invloed van ontgrondingen geldt
dan ook vooral de ecologische potenties. Die invloed kan
n e gat i e f zijn: na ontgronding zijn de ecologische potenties
van een plek afgenomen. Bijvoorbeeld een maïsakker op een

boven Zoek de Kleine Plevier !
onder Een school Baarsjes in
een heldere zandplas
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potentieel rivierduin, die door zandwinning verandert in een diepe
put met steile oevers;
p o s it i e f zijn: na ontgronding zijn de ecologische potenties toegenomen. Bijvoorbeeld een sterk ontwaterd en intensief bemest weiland in de uiterwaarden dat na een winning is veranderd in een
ondiepe hoogwatergeul met uittredend kwelwater;
‘ve r a n d e r l i j k ’ zijn: na ontgronding zijn de ecologische potenties van een plek sterk veranderd ten opzichte van de uitgangssituatie, zonder dat sprake is van een duidelijke toe- of afname.
Bijvoorbeeld in een agrarisch gebied dat op een voormalig hoogveen ligt is na een zandwinning een waterrijk gebied ontstaan met
helder grondwater en flauw oplopende oevers met moerasvegetaties.
Wanneer de zandwinning een positieve invloed heeft op het ecologisch functioneren van een gebied kan zij de natuurontwikkeling
als partner aan haar zijde vinden. In bepaalde gevallen zal ook een
veranderlijke invloed mogelijkheden bieden tot samenwerking.
Veel hangt af van de natuurlijke potenties van het gebied waar de
ingreep plaatsvindt.
Met name de omgeving van de grote Nederlandse rivieren, die een
belangrijk onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur,
biedt tal van mogelijkheden. Veel natuurlijke processen zijn daar
door ingrepen in het verleden stilgelegd of in hun werking beperkt.
Daaronder overstromingen, kwel en grondwaterstromen, sedimentatie, erosie, natuurlijke begrazing en spontane bosontwikkeling.
Door de aanleg van nevengeulen, weerdverlagingen en herinrichting van voormalige industriezandwinningen kunnen veel van die
processen weer tot leven worden gebracht, met in hun kielzog een
rijke variatie aan planten en dieren. Ook bij zandwinning buiten de
ecologische hoofdstructuur zijn er interessante mogelijkheden om
natuur te ontwikkelen.

14 o v e r w i n n e n

Ecologische processen, communicatie en de ‘genius of the place’

Rijke en robuuste natuur ontwikkelt zich vooral als
aan ecologische processen weer de ruimte wordt gegeven. Het gaat dan om bijvoorbeeld overstromingen,
erosie, sedimentatie, spontane bosontwikkeling en
natuurlijke begrazing (reeën, herten, wild levende
runderen en paarden). Vaak zijn dergelijke processen
in het verleden lamgelegd of in hun werking beperkt
(aanleg van dijken, aanplant met dennenbossen etc.)
en zandwinning biedt de kans een aantal daarvan
weer tot leven te wekken. Kiezen voor deze benadering betekent overigens ook dat de natuur niet wordt
‘aangelegd’: natuurlijke processen bepalen hoe het
landschap er uiteindelijk uit gaat zien, welke dier- en
plantensoorten terugkomen en waar ze zich vestigen.
Natuurlijke processen leveren óók een landschap (met
flora en fauna) dat aantrekkelijk en robuust genoeg is
om bezoekers in flinke aantallen te ontvangen. Tenslotte is een spontane ontwikkeling goedkoper dan
een inrichting door mensenhanden en ook de onderhoudskosten zijn veel lager.

Wél dient veel meer aandacht gegeven te worden aan
c o m mu n i c at i e – maar dat is bij het realiseren van
integrale projecten sowieso noodzakelijk.
Niet alle natuurlijke processen spelen overal een rol. In
het rivierengebied bijvoorbeeld zijn ijsgang en overstromingen processen die een belangrijke invloed
hebben op de vorm van het landschap – op de hogere
zandgronden van de Veluwe niet. De ’g e n i u s o f t h e
p l ac e ’ dient dan ook leidend te zijn bij locatiekeuze,
vormgeving, uitvoering en afwerking van zandwinlocaties: wat kan juist hier tot ontwikkeling worden gebracht. Zo’n aanpak leidt tot een grote variatie in het
uiteindelijke resultaat, vergt minder kosten en onderhoud en kan ook rekenen op meer steun. De ‘genius of
the place’ heeft overigens ook zijn maatschappelijke
kant: in stadsranden kunnen juist combinaties worden gezocht met woningbouw en berging van stedelijk water, in de Ecologische Hoofdstructuur níet met
woningbouw maar wél met bijvoorbeeld rivierveiligheid en recreatie.

Ook in reconstructiegebieden kunnen nieuwe perspectieven
ontstaan voor delfstoffenwinning, bijvoorbeeld om nieuwe
economische dragers in het buitengebied op gang te helpen,
zoals recreatie of nieuwe landgoederen.

omgaan met de factor tijd
Uit het voorgaande is duidelijk dat er veel mogelijkheden zijn
voor het ontwikkelen van win/win-situaties. Maar hoe lang
gaat het duren voordat de verschillende partners ook de vruchten van hun samenwerking kunnen plukken?
Het verleden stemt wat dat betreft niet optimistisch: tot dusver blijkt zandwinning bijna altijd een proces van zeer lange
adem. Vanaf de eerste grondaankopen tot aan de eindoplevering van het heringerichte gebied verstrijken vaak tientallen jaren. Al die tijd is het gebied in de ban van de lopende of
op handen zijnde delfstoffenwinning, hetgeen andere ruimtelijke ontwikkelingen vaak ernstig belemmert. Wanneer de
plannen concreter worden en de zandwinner start met de benodigde procedures lijkt het of het proces in een stroomversnelling komt, maar de werkelijkheid is anders. Gemiddeld 8
tot 10 jaar duurt deze fase voordat er een schop de grond in
kan. Deze lange duur brengt ook veel kosten met zich mee,
voor zowel de verschillende overheden als de delfstoffenwinners. De bijbehorende onzekerheid over het eindplan van het
project is ook een belangrijke bron voor maatschappelijke onrust.
De uiteindelijke winning neemt eveneens veel tijd in beslag.
In het verleden werd dat nog eens versterkt omdat niet zelden
Kleiwinning gaat in de
Millingerwaard hand in hand
met rivierverruiming en natuurontwikkeling.

izgp

15

Meer weten?
Op de website van de IndustrieZand- en GrindProducenten (www.izgp.nl ) kunt u meer vinden over de ecologische potenties van natte en droge winningen. Er
wordt ingegaan op de ecologische processen die zich
in vier typen wingebieden afspelen. Winningen met
diep water, met ondiep water, regelmatig en zelden

aanvullende vergunningen werden verstrekt voor uitbreidingen van de oorspronkelijke winning. De uitvoeringsperiode kon
zo oplopen tot 50 jaar! Bij de meeste huidige winplaatsen beslaat de winning tussen de 10 en 15 jaar – nog steeds een forse
periode. Samen met het grootschalige karakter van de industriezandwinning van de afgelopen decennia is die lange
tijdsduur een belangrijke voedingsbodem voor bezwaren van
omwonenden en natuur- en milieuorganisaties.

overstromende winningen en droge winningen.

In nieuwe projecten moet de periode van de projectrealisatie –
en ook de onzekerheid en overlast die daarmee gepaard gaan –
zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom moet ingezet worden
op:
• het ontwikkelen van partnerships met andere belangen,
zodat er betere projecten ontstaan die meer draagvlak hebben. Zo kan de lange voorbereidingstijd worden bekort die
een kenmerk is geworden van projecten waarin alleen de
centrale overheid en de zandwinsector het initiatief hebben;

• het gefaseerd uitvoeren en opleveren van projecten: zodra
de winning in een deel van het gebied achter de rug is moet
de maatschappelijke meerwaarde (natuur, recreatiemogelijkheden etc.) daar zichtbaar worden;
• een wijze van projectrealisatie die niet alleen wordt gedicteerd door bedrijfseconomische overwegingen (al spelen die
natuurlijk altijd een belangrijke rol) maar ook terdege rekening houdt met de belangen en beleving van de mensen in
de streek. Er wordt momenteel al terdege gelet op geluidsoverlast maar ook het projectgebied zelf dient er gedurende
de hele projectperiode verzorgd en opgeruimd uit te zien.
Ook moeten er gedurende de gehele uitvoeringsperiode heldere routes zijn in en om het projectgebied. Met andere
woorden: het gebied verandert tijdens de uitvoering voortdurend van vorm maar wordt nooit een rommelig verdwaallandschap;
• open en wervende communicatie over het project.

3 De toekomst van winnen in beeld

Door de ecologische en maatschappelijke genius of the place als uitgangpunt te nemen, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor zand- en grindwinning in Nederland. Omdat de uitgangspunten en mogelijkheden voor partnerships in de potentiële projectregio’s steeds anders zijn,
is er geen blauwdruk te geven voor een ‘zandwinning nieuwe stijl’. Als de maatschappelijke
behoeftes van dit moment worden gecombineerd met kennis van ecologische en landschapsvormende processen, kunnen wél een aantal mogelijkheden worden geschetst: in dit hoofdstuk
volgen er zes. Gezien het karakter van deze brochure worden geen namen van gebieden of
concrete partners genoemd. Concrete locaties in Nederland hebben wél model gestaan voor de
uitwerkingen; ze zijn echter zodanig geabstraheerd dat ze onherkenbaar werden.

o p wa a r d e r i n g b e sta a n d e w i n n i n g e n :
m e e r nat uur(be l e vi ng )
Doordat de zand- en grindbranche overschakelt op een meer
integrale aanpak, waarbij de samenwerking wordt gezocht
met andere partijen die in het ruimtelijk gebied actief zijn,
biedt dat tal van mogelijkheden om bestaande winningen op
te waarderen.
Op pag. 18 is een voorbeeld afgebeeld van een grootschalige
zandwinning in het rivierengebied. De coalitiepartners kunnen
hier zijn: woningbouw, waterberging, recreatie en natuurontwikkeling. Door een extra uitbreiding van de zandwinning
(onderaan in de figuur bij de bebouwing en linksachter bij de

brug over de rivier) komen middelen beschikbaar om de inrichting van het hele gebied zodanig aan te pakken dat andere partijen geïnteresseerd zullen zijn om te participeren. Door de vergroting van de oppervlakte van de winning is het mogelijk de
zuidelijke oever in te richten als een interessant waterfront van
de stad (linksonder) met appartementen die uitzien over het
water en een aantal exclusieve villa’s, op palen of terpen, aan
het water. De kleiige bovengrond van de uitbreiding wordt
aangewend om een dijk rondom de gehele zandwinning te
leggen waarmee het gebied als retentiegebied dienst kan doen
tijdens extreem hoogwater op de rivier. Ten behoeve van de veiligheid vindt langs de rivier ook een weerdverlaging plaats en

wordt een nevengeul aangelegd. Hiermee wordt het doorstroomprofiel van de rivier vergroot. De onvermarktbare dekgrond uit dit deelproject wordt gebruikt in de dijk. Uit de nevengeul zelf komt slechts een beperkte hoeveelheid
vermarktbaar zand.
Naast extra oppervlakte voor de zandwinning wordt het projectgebied uitgebreid met gronden die niet worden afgegraven
en die een natuur- of parkfunctie krijgen. Het landoppervlak
neemt daardoor naar verhouding flink toe. De plas verliest zijn
scherpe randen en er ontstaan afwisselende overgangen naar
de omgeving, waardoor het gehele landschap aantrekkelijker
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pagina 18 Vogelvluchtschets
van een uitbreiding van een
bestaande winning voor industriezand. Het landschap is
binnen- en buitendijks ingericht
voor natuurontwikkeling, recreatief gebruik en waterberging.
Stadswijken, dorpen en woningen in het buitengebied maken
deel uit van het waterrijke gebied. In zo’n gebied zou de Kleine
zilverreiger zich al snel kunnen
vestigen.

Grote zilverreigers komen in
Nederland steeds meer voor.

De bestaande winning in de huidige gedaante: het gebied oogt
wat rommelig ener is weinig
eenheid.
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boven Impressie van een geplande oeverafwerking van een zandplas,
die grenst aan hogere zandgronden, volgens plan (Heeswijkse Kampen,
Cuijk).
onder Voorstel voor een afwerking waarbij de overgang naar hogere
gronden optimaal wordt benut.

ste plas is tijdens laag water aangesloten op de rivier zodat recreatievaart erin en eruit kan, maar bij opkomend hoogwater
wordt de doorgang afgesloten. Deze sluis fungeert in geval van
extreem hoogwater als inlaat voor het bergingsgebied. Bij het
dorpje centraal in de figuur ligt ook een strandje, dat meer
door mensen uit de omgeving zal worden gebruikt.

z a n d w i n n i n g i n d e r i j n - e n wa a lu i t e r wa a r d e n

wordt. Dit sluit goed aan bij de wensen van de inwoners van de
streek, die de kwaliteit van hun woonomgeving zien verbeteren. De wegen rond het gebied en de vrij toegankelijke natuurgebieden zijn trekpleisters voor recreanten, waaronder veel
omwonenden, die hier komen fietsen, wandelen en skaten.
De rivierdijk en de omliggende terreinen vormen een fraaie
natuurlijke corridor langs de rivier die graag gebruikt wordt.
Het dorpje centraal in de figuur, dat door de winning in de
huidige vorm afgesloten leek te worden van de buitenwereld,
vormt een schakel in deze corridor en krijgt zijn plaats in het
landschap terug.

20 o v e r w i n n e n

Bij de inrichting van de voorste plas ligt de nadruk op de natuur en extensieve vormen van recreatie. De oevers worden
ondieper gemaakt met de onvermarktbare specie uit de zandwinning voorzover dit niet in de nieuwe dijk is gebruikt. Op de
flauw oplopende natuurlijke oevers ontwikkelen zich brede
rietranden en wilgenstruwelen, hier en daar afgewisseld met
intieme strandjes. De achterste plas krijgt naast een natuurlijke inrichting een bestemming voor intensievere vormen van
recreatie. Aan de verre oever liggen daar een jachthaven, een
camping en stranden voor dagrecreatie. Hier worden de bezoekers naar toe geleid die van buiten de regio komen. De achter-

In het door de Tweede Kamer vastgestelde plan Ruimte voor de
Rivier wordt uitgegaan van grootschalige, diepe zandwinning
om de verruimingsmaatregelen te kunnen bekostigen. Er worden diepere putten gemaakt, die ondieper gemaakt worden
met ophoogzand en met onvermarktbare bovengrond. Er
kleven nogal wat nadelen aan deze techniek (zie p.39 ).
In onze benadering gaan we uit van een kleinschalige aanpak
met ‘drietrapsraket’ die per uiterwaard in één bestek wordt uitgevoerd:
• a a n l e g s p e c i e d e p ots: De op de tekening weergegeven
speciedepots liggen ruimtelijk gescheiden van de geulenstelsels, vrij dicht tegen de rivier aan. Deze relatief kleine
depots kunnen tot circa 20 meter diep worden ontgrond,
waarbij beton- en metselzand vrijkomt. De winbare volumes
komen overeen met de te verwachten hoeveelheden vervuilde of onvermarktbare specie uit de uiterwaard.

• r e l i ë fvo lg e n d e k l e i w i n n i n g. Deze circa 1 tot maximaal 5 meter diepe ontgravingen leggen geulen en eilanden
bloot. De vermarktbare kleivoorraden worden opgeslagen in
tijdelijke grondbulten, die worden ontgraven zodra de markt
deze kan afnemen. De onvermarktbare en/of vervuilde bovengrond wordt in het speciedepot geborgen.
• za n d w i n n i n g i n g e u l e n tot op het niveau van de rivierbodem ter plaatse. Er ontstaat een stelsel van nevengeulen en of hoogwaterstrangen, waarbij het toutvenant
wordt afgevoerd naar bestaande zandwinplassen of wordt
verkocht.

boven De Ewijkse Plaat in de
Midden-Waal is een bekende
referentie van het principe van
oppervlakkige zandwinning, die
aansluit bij de eigenschappen
van het riviersysteem.

onder De Bisonbaai in de gemeente Ubbergen (Ooijpolder)
is een voorbeeld van intensief
recreatief gebruik in combinatie
met natuurlijke begrazing.

Deze aanpak verschilt in een aantal opzichten met de ‘omputaanpak’ die in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ wordt voorgesteld:
• diepe winning vindt níet plaats op de plekken waar de geulen moeten komen maar juist daarnaast. Voordelen: géén
nepgeulen die worden gemaakt door grote zandputten op te
vullen met (deels vervuild) materiaal maar herstel van oude
geulpatronen, waarbij de bodem van de geul bestaat uit oorspronkelijk materiaal. Bij het uitdiepen van de geulen tot op
het niveau van de rivierbodem ter plaatse wordt ophoogzand níet afgevoerd maar (na scheiding van het industriezand) in het gebied achtergelaten;
• diepe winning vindt op bescheiden schaal plaats, namelijk
slechts in zoverre als nodig is om de vervuilde/niet vermarktbare specie uit het projectgebied op te bergen;
• de diepe winning wordt níet opgeschaald om ook vervuilde
specie uit andere gebieden te kunnen bergen, er wordt dus
geen vervuiling in het gebied ’geïntroduceerd’;
• als gevolg van het bovenstaande worden de diepere bodemlagen op slechts één plek (het speciedepot) verstoord.
Deze winningsmethode zal niet per definitie kostenneutraal
zijn. Het is echter in het belang van de overheid – en niet bij
voorbaat van de zandwinners – om deze alternatieve werkwijze toch toe te passen. Dit oppervlakkige zandwinnen sluit
ook aan bij de randvoorwaarden vanuit de EG Habitatrichtlijn
(Natura 2000), de Flora- en Faunawet en de EU Kaderrichtlijn
Water.
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Dit principe geldt voor zandwinning in het dynamische winterbed van de Rijn. Oppervlakkige
zandwinning geldt daarbij als
belangrijkste kenmerk.

z a n d w i n n i n g l a n g s d e z a n d ma a s
In de onbedijkte delen van het rivierengebied, zoals we die
vooral langs de Maas in Limburg vinden, is de zandwinning tot
nu toe beperkt gebleven tot slechts enkele locaties. In het
kleinschalige landschap met zijn terrassen en relatief grote
hoogteverschillen zijn de mogelijkheden voor de grootschalige
aanpak van zandwinning dan ook beperkt. In het laagste terras, dit is de zone tot aan de rivierbedding, zijn er echter voldoende mogelijkheden voor zandwinning. De oevers van de
rivier liggen vaak opvallend hoog en een aanzienlijk deel van
het zand kan in den droge worden gewonnen. De bovenste
lagen bestaan hier evenals langs de Rijn en de Waal vooral uit
ophoogzand.

Voorwaarde is dat er op een kleinschalige manier wordt gewonnen, waarbij de diversiteit van het landschap voorop staat.
• Langs de rivier wordt een stelsel van hoogwatergeulen aangelegd, die benedenstrooms zijn aangesloten aan de rivier.
De plaats van deze nieuwe geulen is gebaseerd op het historische geulenpatroon dat overal in de weerden nog vaag
herkenbaar is.
• Het onvermarktbare ophoogzand wordt in de winning
achtergelaten en gebruikt om de geulen ondieper te maken.
• De omgeving van de hoogwatergeul wordt verlaagd, tot één
à enkele meters boven het rivierpeil. De bodem onder de
landtong tussen de geul en de rivier wordt niet vergraven.
Dit fijne zand fungeert tevens als grondwaterscherm.

De hoogwatergeulen en de verlaagde weerden dragen voor
een aanzienlijk deel bij aan de vanuit veiligheidsoogpunt beoogde waterstanddaling. Hiermee worden andere, vanuit landschapsoogpunt minder aantrekkelijke, ingrepen in de rivier
zoals zomerbedverdieping en -verbreding, of de aanleg van
kades rond de dorpen overbodig. Omwonenden en recreanten
profiteren van de grotere ruimtelijke kwaliteit van het afwisselende landschap met veel natuurgebieden, strandjes en de
nieuwe geulen. Voor natuur en landschap biedt deze aanpak
veel winstpunten. In de huidige situatie wordt het lage terras
vooral gebruikt voor intensieve landbouw en de kenmerkende
riviergebonden natuur is er vrijwel geheel verdwenen. De ondiepe geulen vullen zich met helder grondwater en bieden

Drieluik van het principe van zandwinning in de Zandmaas.

22 o v e r w i n n e n

plaats aan tal van water- en moerasmilieus. Door het verlagen
van de uiterwaard neemt de overstromingsdynamiek toe,
waardoor weer zandige oeverwallen ontstaan.

links Tientallen beken voeren
kwelwater en neerslag aan naar
de Maas.

De toestroom van grondwater van de hoge gronden naar de
Maas levert schoon helder water op in de hoogwatergeul,
maar kan eventueel ook tot grondwaterstanddalingen en verdroging leiden in het achterland. Door tussen de hoogwatergeul en het achterland een scherm aan te leggen van het fijne
onvermarktbare zand kan deze negatieve invloed worden beperkt, zonder dat het positieve effect van helder water in de
hoogwatergeul teniet wordt gedaan.

links Voetveren en fietspontjes
bieden nieuwe kansen om het
landschap te ontdekken.

boven Intensieve recreatie in
een oude Maasbedding.

z a n d w i n n i n g b i j d e sta d
Wanneer de meerwaarde voor de samenleving centraal staat
bij de locatiekeuze voor zandwinningen, scoren stedelijke locaties zonder uitzondering hoog. Dit ondanks de hogere grondprijzen die in zo’n stedelijke omgeving kunnen gelden.
De figuur op pag. 26 geeft een impressie van zo’n zandwinning in combinatie met stadsontwikkeling op een denkbeeldige locatie in het rivierengebied. Zandwinning kan hier bijdragen aan de ontwikkeling van een waterrijk natuur- en
recreatiegebied middenin de stad, dat in perioden van hevige
neerslag of hoogwater op de rivieren tevens als waterberging
dienst doet. Zandwinning biedt bovendien de mogelijkheid
om hoogwaardige stedelijke waterfronten teontwikkelen. De
directe nabijheid van zowel de grondstoffenwinning vooraf
(beton-, metsel- en ophoogzand), als de recreatievoorzieningen
achteraf, is een belangrijk voordeel op het vlak van transport
en mobiliteit.

Wonen aan het water is in ons
land al jaren populair.
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Voorbeeld van stedelijke zandwinning

De kleiige bovengrond wordt direct verwerkt in brede kleiruggen langs de randen van het gebied. Door hun robuuste omvang vormen ze een geschikte ondergrond voor woningbouw
aan het water, maar kunnen ze ook als waterkering dienen in
tijden van hoogwater. Een klein deel van de klei kan gebruikt
worden als keramische klei voor de baksteenindustrie. Ook het
ophoogzand wordt in de directe omgeving gebruikt: als fundament (30-50 cm) voor de woningbouwlocaties, voor infrastructuur en bij het opleveren van de recreatie- en natuuroevers.
Door deze directe toepassing van grondstoffen in de omgeving
kan de fase van het ondiepe grondverzet (kranen en vrachtwagens) binnen enkele jaren worden afgerond en snel worden
opgevolgd door de inrichting van het natuur- en recreatiegebied rondom de toekomstige plassen. De nieuwe bewoners
van de omringende stad worden dus niet geconfronteerd met
langdurig braakliggende stukken niemandsland en gronddepots, maar hebben direct een groot groen uitloopgebied tot
hun beschikking.

Van de diepere winningen, die ca. 10-15 jaar in beslag gaan
nemen, merken ze vervolgens niet veel meer dan een stille
zuiger, die zich door het gebied verplaatst en het zand door
een pijpleiding naar de veredelingsinstallatie spoelt. Deze ligt
in een voorhaven van waaruit de zandschepen direct de rivier
op kunnen.
Door de verlaging van het maaiveld, het uitdiepen van de
plassen en het aanbrengen van wallen/kades ontstaat een
reusachtig bergingsgebied voor water. Als indicatie voor de
schaal: op deze wijze zou via zandwinning een bergingsvolume
van 24 miljoen kubieke meter water kunnen ontstaan op een
oppervlakte van 1000 hectare. Daarmee kan een substantiële
bijdrage worden geleverd aan de veiligheid van Nederland bij
extreme rivierafvoeren. Maar ook tijdens zomerse stortbuien is
een dergelijk bergingsgebied van grote betekenis in een stedelijke omgeving.
Men kan ervoor kiezen om het gebied alleen bij extreme situaties als waterberging in te zetten, of om het gebied een meer

Deze populaire ‘strandtent’ op IJburg maakt gebruik van de Genius of
the Place.

permanent deel te laten zijn van het winterbed. Zelfs in het
laatste geval zullen de diepere plassen het grootste deel van
het jaar een goede waterkwaliteit hebben als gevolg van kwelinvloeden, waardoor ze ‘s zomers geschikt zijn als zwemwater.
Door ruimtelijke zonering zijn allerlei variaties mogelijk op dit
thema, met meer of minder stromend water vanuit de rivier en
een verschillende mate van isolatie van de kwelplassen. Een
grote oeverlengte met moerasvegetatie kan bijdragen aan de
zuivering van het stedelijk oppervlaktewater. Oude rivierlopen
en stroomruggen kunnen als leidraad dienen bij de inrichting
van het gebied.
De kwaliteiten van het plassengebied maken het voor de
stedenbouwers aantrekkelijk om nieuwe waterfronten te ontwikkelen. Daarbij zijn zowel stenen kades denkbaar als meer
glooiende overgangen naar het water op de brede kleiige
oeverwallen. Deze keuze bepaalt ook of de stadsbewoners vanuit hun huis te voet, per boot of op beide manieren toegang
krijgen tot het nieuwe, waterrijke stadspark.
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Vogelvluchtschets van een
binnendijkse winning in het
rivierenland (pag. 26).
Hier kunnen allerlei ruimtelijke
functies, zoals natuur, recreatie
en wonen, met elkaar worden
gecombineerd. Het programma
van eisen bepaalt of zo’n gebied
geheel of ten dele met industriezandwinning worden gefinancierd. De coalitiepartijen bepalen
ook gezamenlijk of het gebied
voor een kleinere of grotere waterberging wordt ingericht (zie
pag 27 onder). De huidige situatie is geschetst op pag. 27 bovenaan.
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winningen op hogere zandgronden
Op de schets is een fictieve locatie uitgewerkt voor de hogere
zandgronden – hij kan overigens ook gelden voor de stuwwallen, maar dan komt er minder oppervlaktewater in voor.
Vertrekpunt is een agrarische enclave in de ecologische hoofdstructuur, bijvoorbeeld in de zogenaamde reconstructiegebieden.
Door ter plaatse van deze boerderijen en landerijen relatief
diep te ontgronden, ontstaan in de overgang van het bos
naar het nieuwe natuurareaal steilranden en erosiegeulen.
Aan de andere zijde loopt de ontgronding flauwer op naar het
bestaande terrein. De nutriëntenrijke bovenlaag wordt eerst
verwijderd en verkocht ten behoeve van grondverbetering in
de tuinbouw of stadsvernieuwing.
Na de afgraving volgt een spontane hergroei met kruiden,
grassen en loofbosgemeenschappen. Op de laagste punten
wordt een leemlaag neergelegd zodat er een schijngrondwaterspiegel ontstaat.
De verwerkingsinstallatie wordt opgebouwd op een voormalige boerderijkavel. In de omgeving worden niet te vergraven
percelen met agrarische gebouwen gesaneerd en vervangen
door hoogwaardige woonbebouwing (nieuwe landgoederen),
die rondom in de vrije wildbaan staan en geen beletsel vormen
voor migratie van grote hoefdieren. Een recreatieve onderneming kan in het project participeren in de vorm van een ruim
opgezette, hoogwaardige natuurcamping. Recreatie wordt één
van de nieuwe economische dragers in het projectgebied.

Drieluik van een zandwinning op hogere zandgronden. Op de bijgaande foto’s op pag. 29 is te zien hoe erosie en sedimentatie door het enorme hoogteverschil op gang komen. (Kwintelooijen in het Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug)

izgp

29

Impressie van het landschap onder en boven water ten gevolge van
een industriezandwinning in het Markermeer of IJsselmeer.

i j s s e l m e e rz a n d
Diepe zandwinputten in het IJsselmeer en Markermeer hebben
een direct plaatselijk effect op de slibhuishouding, die ten gevolge van de aanleg van de Afsluitdijk en Houtribdijk en het
inpolderen van ondiepe opslibbende oevers, in onbalans is geraakt. De diepe, op zich onnatuurlijke putten vangen zwevend
slib in, waardoor het in de directe omgeving van de put helderder wordt en er meer waterplanten en filteraars voorkomen.
Het blijkt mogelijk om met een aantal zeer diepe zandwinningen de slibhuishouding zo te wijzigen, dat dit positief resultaat
heeft op het meerecosysteem. Van nature zijn meren met een
kleibodem, zoals een flink deel van het Markermeer, zeer productief en zij hebben een hoge vis- en vogelstand. Deze wordt
echter al jaren gehinderd door een te lage primaire productie
(groenalgen, die onder invloed van zonlicht ontstaan uit water
en voedingstoffen, en worden geconsumeerd door filteraars –
watervlooien, driehoeksmosselen en andere bodemdieren).
Door te troebel water is de filterende capaciteit van de driehoeksmosselen veel geringer en schakelen vissen over op het
doorwoelen van de bodem op zoek naar voedsel. Om deze
negatieve spiraal te doorbreken is helder water nodig.
Op de schets is weergegeven hoe rijk aan natuur en belevingswaarde een helder IJsselmeer en Markermeer kunnen zijn:
waterplanten groeien en er is een rijk bodemleven voor de
vogel- en visbevolking.

Snoeken zijn oogjagers en leven
vooral in heldere wateren.

De zandwinning vangt aan met het opzij zetten van de toplaag
van de IJsselmeerbodem, die bestaat uit 5-10 meter klei, met
daaronder een dik pakket ophoogzand. Deze bovenlagen
worden gebruikt om steile onderwateroevers ondieper te
maken, zodat er meer ruimte ontstaat voor oeverplanten zoals
riet. Onder deze toplaag zit industriezand, dat tot op een diepte van 60 meter kan worden opgezogen. Het industriezand
wordt verwerkt, een deel van het ophoogzand wordt gebruikt
om strandeilanden te creëren voor de natuur en sobere maar
avontuurlijke vormen van recreatie.

4 Op zoek naar ruimtelijke kwaliteit
u i tga n g s p u n t e n vo o r w i n n i n g i n d e toe ko m st

Zand- en grindwinning hebben ontegenzeggelijk een grote invloed op het landschap.
Baggermachines zijn er vaak lange tijd nadrukkelijk aanwezig en als zij vertrekken laten zij
flinke sporen in het projectgebied achter. Zandwinning kan echter ook zó plaatsvinden dat het
geen aanslag op de ruimtelijke kwaliteit betekent maar juist een meerwaarde oplevert.

inleiding
Sinds de grootschalige zand- (en grind)winning in Nederland
in de jaren zestig van de vorige eeuw van start is gegaan, wordt
er jaarlijks ca. 100 tot 150 hectare grondgebied aangewend
voor de zandwinning. In totaal is er in de afgelopen 40 jaar
ongeveer 50 vierkante kilometer vergraven en grotendeels als
wateroppervlak achtergelaten. Dit lijkt veel, maar in vergelijking met andere sectoren die ruimte vragen, zoals woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen en infrastructuur, is deze
oppervlakte juist gering (dit toegenomen ruimtebeslag wordt
voor dezelfde periode geschat op ruwweg 1500 km2)
Zandwinningen krijgen ook steeds vaker een afwerking en
functie, bijvoorbeeld in de recreatieve sfeer, waar de omgeving
met veel plezier gebruik van maakt. De zandwinning is dan
echter al lang vertrokken en wordt dus niet met de nieuwe
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kwaliteiten van het gebied in verband gebracht – laat staan
dat de nieuwe kwaliteit van het gebied positief afstraalt op de
zandwinning.
Zolang zandwinning wordt gezien als een activiteit die het
landschap vernietigt, is iedere hectare waar gewonnen wordt
er een te veel. Het omgekeerde is echter ook waar: wanneer de
sector wordt geassocieerd met een grotere ruimtelijke kwaliteit, zal het ruimtebeslag als probleem verdwijnen en als kans
terugkomen. De zandwinsector wordt dan een partner die
wordt ingezet om de ruimtelijke kwaliteit in een gebied op te
vijzelen. Het is daarbij essentieel dat op elke plek maatwerk
wordt geleverd, waarbij steeds de ecologische en maatschappelijke ‘genius of the place’ het uitgangspunt is. De verschillende aspecten hiervan komen in dit hoofdstuk aan de orde.

inspelen op ecologische en
m o r f o l o g i s c h e p ot e n t i e s
Zandwinning grijpt in op de ecologie en morfologie van een
landschap – dat is onvermijdelijk.
De kunst is dat ingrijpen zó te laten plaatsvinden dat de ecologische en morfologische kwaliteit in een gebied wordt versterkt. Bij natte winningen (winningen tot onder het grondwaterniveau) zijn de mogelijkheden daartoe anders dan bij
droge (winningen boven het grondwaterniveau).

n at t e w i n n i n g
De laatste jaren vinden bijna uitsluitend natte winningen
plaats, met als eindresultaat diepe tot zeer diepe plassen. Van
nature komen zulke diepe wateren in het Nederlandse landschap niet of nauwelijks voor. Alleen schuivende gletsjers

tijdens een ijstijd waren in staat om meer dan 10 meter diepe
meren te doen ontstaan, maar deze vulden zich in een warme
periode na de ijstijd snel weer op. In bochten van grote rivieren
vormen zich lokaal ook diepe kuilen, maar die zijn meestal niet
groot. De hoeveelheid diep water zoals die nu in Nederland
voorkomt als gevolg van de zand- en grindwinning is dus een
veelvoud van de natuurlijke situatie.

Helder water

Rust

Waar diepe plassen aanwezig zijn of nog ontstaan, is het zaak
de ecologische potentie ervan zo goed mogelijk te benutten.
Gelukkig is diep water niet levenloos, maar het aantal planten
en dieren dat erin leeft is vaak wél gering. Licht is op een diepte
van enkele meters al snel de beperkende factor (zie kader) en
alleen in de meest heldere plassen kiemen waterplanten tot
op een diepte van 6 meter. Helder water biedt dus de meeste
potentie voor een rijke natuur – ook voor zwemmers overigens.
Bij de locatiekeuze, het ontwerp van de plas en de afwerking
ervan, is inzetten op helder water dus een belangrijke voorwaarde. Zie ook pag. 36.

Met name in het winterseizoen worden veel zandwinplassen
gebruikt door vogels. Ganzen, zwanen, eenden en meeuwen
gebruiken de plassen om er te rusten, omdat ze er veilig zijn
voor hun belagers. Voor hun voedsel gaan deze soorten op zoek
in de wijde omgeving. Alleen visetende vogels zoals futen, aalscholvers en soms een visarend kunnen vaak hun voedsel vinden in het water van de plas zelf. Natuurlijk zijn diepe plassen,
met zandige oevers, ook zeer aantrekkelijk voor de recreant.
Recreatie en natuurontwikkeling kunnen echter goed samen
gaan als daarop bij de inrichting en het beheer actief wordt
ingezet.

boven De Kil van Hurwenen is
een voorbeeld van een afgesneden riviermeander.
links Onderwaterlandschap in
een binnendijkse, door rivierkwel
gevoede voormalige zandplas in
het rivierenland.

rechts Herinrichting van een
zandwinning op de hogere
Maasterras in Limburg.

Ondanks het grote aantal zandwinplassen dat inmiddels
in Nederland bestaat, zijn er geen voorbeelden waar de
ecologische mogelijkheden ten volle zijn benut. Ook de
herinrichting van (gedeelten van) de plassen levert vaak
weinig op, ondanks de goede bedoelingen. Er is op ecologisch gebied nog een grote meerwaarde te bereiken als
met een uitgekiend ontwerp en de inrichting beter rekening wordt gehouden met
•
de kwaliteit van de wateraanvoer
•
de verhouding tussen diep en ondiep water en de
oevers
•
type afwerkingsmateriaal (goede pakking, zodat
planten zich beter vestigen)
•
beheer van oevers en landzone
•
de verhouding nat/droog (deze moet veel meer ten
gunste van het droge deel verschuiven).

Natuurlijke oevers
Bij diepe plassen zijn het vooral de oeverzones die een rijke
flora en fauna kunnen herbergen. Vaak echter zijn de oevers
van zandwinplassen steil en is de zone waar water- en oeverplanten kunnen leven smal. Als bij de herinrichting natuurlijke
oevers zijn aangelegd, is er vaak wel ondiep water en zijn er
ook (schier)eilandjes. Meestal raken deze al snel overgroeid
met wilgen, waardoor het water weer te veel in de schaduw
ligt om (water)plantengroei mogelijk te maken. De intensieve
recreatieve functie die veel zandwinplassen na de winning
hebben gekregen, staat een natuurlijke vegetatie-ontwikkeling
van de oevers ook vaak in de weg. Om de ecologische potentie
van de oeverzones te benutten moeten deze dus breed zijn en
ondiep. Ze moeten worden aangelegd met materiaal dat stevig
genoeg is om als substraat voor plantengroei te dienen. Door
de aanleg van onderwaterriffen kan de ecologische potentie
van de oeverzone nog beter worden benut.
Natuurlijke begrazing met runderen, paarden, ganzen en reeën
kan de rijkdom die zich op en rond de oeverzones vormt enorm
versterken. Door bij de plas een grotere oppervlakte land te betrekken kan een landschappelijke eenheid ontstaan waarin
zich door de invloed van de grazers een gevarieerd landschap
ontwikkelt. Ook op de oevervegetatie heeft begrazing een gunstige invloed: de bosontwikkeling wordt er afgeremd zodat de
voor onderwaterplanten negatieve schaduwwerking daarvan
in elk geval plaatselijk uitblijft. Daarnaast grazen de dieren ook
tot in het ondiepe water. Vlak langs de oever ontstaat zo een
vegetatie-arme zone van open, ondiep water: een ideale
kraamkamer voor vis. Door dit alles wordt ook een diepe plas
zeer aantrekkelijk voor de natuurvorsende recreant. Met een

uitgekiende ontsluiting kunnen ook zwemmers, kano’s en roeiboten ’s zomers gebruik maken van het heldere water.

Morfologische dynamiek
Soms speelt de morfologische dynamiek ook een rol van betekenis in en om zandwinplassen. In binnendijkse plassen speelt
vooral de wind een rol omdat zij, met name op grote plassen,
zodanige golven opzweept, dat er oeverafslag optreedt. Het
zand uit het afgeslagen materiaal bezinkt dan op de oever en
vormt er gaandeweg zandstrandjes, terwijl het slib naar de
diepte zakt. Vaak wordt de oeverafslag echter al in de kiem gesmoord door de oevers met grind af te werken, of vooroeververdedigingen aan te leggen. Dat is jammer: de ontwikkeling
van strandjes zou juist bevorderd kunnen worden om een natuurlijker verschijning van de plas te krijgen. Ook voor zwemmers zijn dergelijke strandjes aantrekkelijk.
Bij buitendijkse plassen kan ook de rivier een bron zijn van dynamiek. Door in- en uitstromend rivierwater vormen zich in de
oever soms canyons van enkele meters diep. Ook ontstaan er
lokaal dynamische zandtongen, daar waar de rivier een plas
binnenstroomt en zand afzet. Op een termijn van tientallen tot
enkele honderden jaren zullen alle plassen in de uiterwaarden
door dit soort processen weer opgevuld raken met slib en zand.
In de oudste plassen langs de rivier heeft zich nu vaak al een
laag (vaak ernstig vervuild) slib van enkele meters dik afgezet.

Het IJsselmeer en het Markermeer zijn zo ondiep dat de golfwerking
er permanent enorme hoeveelheden slib en afgestorven plantenmateriaal in beweging brengt. Door zandwinning ontstaan diepe
gaten, waar dit materiaal in bezinkt en daardoor uit het systeem verdwijnt. Met name in het Markermeer kan dit op termijn betekenen
dat het water helderder wordt. Hier betekent diep water dus een kans.
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Helder of troebel water

De helderheid van water in zandplassen wordt in eerste instantie bepaald door de wat e rkwaliteit . In plassen met
voedselrijk water treedt ’s zomers algenbloei op zodat dergelijke plassen altijd troebel water hebben. Dit geldt bijvoorbeeld
voor plassen in het winterbed van de rivier maar ook binnendijks als er aanvoer is van – voedselrijk – water vanuit beekjes
en sloten.
In grondwatergevoede plassen is het water voedselarm. Het
water daarin kán helder zijn maar ook troebel. Hoe dat uitpakt
hangt dan namelijk in belangrijke mate af van de l i g gin g,
vo r m en a fw e r k i n g van de plas, waarbij onder andere de
volgende factoren een rol spelen:
• de diepte. Naarmate een plas dieper wordt, hebben golfslag
en waterbeweging minder invloed op het slib dat op de
bodem ligt. Bij een diepte groter dan 4-6 meter heeft de
wind helemaal geen invloed meer op de bodem en blijft het
water helder.
• de aanvoer van sediment. Plassen in de uiterwaarden van de
grote rivieren fungeren als opvangbekkens voor sediment.

Buitendijkse plassen zijn daarom, afgezien van het voedselrijke water en de algenbloei, ook vaak troebel vanwege het
ingevangen slib. Wat nog wel verschil maakt is of de plas ver
van de rivier ligt en of zij met de rivier in open verbinding
staat. In binnendijkse plassen is er geen aanvoer van sediment.
Tenslotte spelen bij de helderheid van het water ook ecologis c h e p r o c e s s e n een belangrijke rol. Direct onder de waterspiegel speelt zich een reeks van biologische processen af, die
de basis vormt van een fascinerende voedselketen. De dieren
die aan de basis daarvan staan zijn prima waterzuiveraars. Het
gaat dan om groenalgen, kokerjuffers, platwormen, slijkgarnalen en driehoeksmosselen. De grotere dieren in deze reeks hebben overigens wél aanhechtingsmogelijkheden en beschutting
nodig in de vorm van een harde zand- of kleibodem, waterplanten, ondergedoken bomen en andere structuren , zoals
bijvoorbeeld wrakken of steigers.De filteraars en watervlooien
zijn niet alleen prima waterzuiveraars maar vormen ook het
voedsel voor blankvoorn, stekelbaars of brasem. Deze vissen

zijn op hun beurt prooi voor de snoek, visetende vogels (reigers, sterns, aalscholvers, lepelaars) en de otter.
Naarmate het water troebeler is degradeert de keten. Dit leidt
ook tot een minder efficiënt filteren van het zwevende slib
door driehoeksmosselen. De negatieve spiraal wordt nog versterkt doordat in troebeler water brasem overschakelt van het
eten van watervlooien naar het opwoelen van de bodem om
bodemdiertjes te vinden.
De beste kansen voor helder water met een flinke rijkdom aan
planten en dieren doen zich dus voor in binnendijkse plassen
die (uitsluitend) door grondwater worden gevoed. Die potenties kunnen het best worden benut met een plas die
diep is in het midden – het liefst een trog die werkt als een
zinkput voor slib – en brede, ondiepe oeverzones heeft die
langzaam aflopen naar het midden van de plas. De voedselrijkdom van het water (algen) bepaalt dan tot op welke diepte
licht doordringt en waterplanten nog groeien.

droge winningen
In de hogere delen van Nederland ligt het grondwater vaak zo
diep, dat er een aanzienlijk zandpakket in den droge kan worden afgegraven. Voordat zand met baggermolens werd opgedregd, werd het meeste zand dan ook boven water gewonnen.
Rond de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, in Limburg en zelfs in
de duinen bevinden zich tal van voormalige zandwinningen.
Toen de zandwinning vanaf de jaren zestig naar het rivierengebied verschoof zijn deze winningen gestopt. Alleen plaatselijk
in Limburg wordt nog op deze wijze zand gewonnen, als bijproduct van de mergelwinning, maar ook in het hoge terras nabij
Venlo.
Na afloop van een droge winning zijn de wanden van de groeves meestal beplant met (naald)bos – om erosie tegen te gaan.
De in potentie grote ecologische rijkdom van deze locaties is
daardoor niet tot ontwikkeling gekomen. Waar tot in het
grondwater is gewonnen, werd dit naderhand vaak weer opgevuld. Soms werd daarmee beoogd verdroging van de omgeving
te voorkomen, maar waar dit geen rol speelt hebben dergelijke
opvullingen vooral tot gevolg dat ook de bijzondere kwaliteiten
die samenhangen met grond- en kwelwater zich niet kunnen
ontplooien. Door in de steile wanden de dynamiek toe te laten
en ook het grondwater een rol te geven in de bodem van deze
droge winningen kunnen unieke natuurgebieden ontstaan.

Luchtfoto van een plein met verwijzing naar archeologische
vondsten (uit: archeologisch reisboek Nederland)

onder Toepassing van vondsten van duizenden jaren oude
eiken in een bijzondere bomencirkel bij de Grensmaas te Meers.

wat e r h u i s h o u d i n g : p r o b l e e m o f ka n s
De plassen die door zandwinning ontstaan worden gevoed via
het grondwater, met neerslag en (bij buitendijkse plassen) vanuit de rivier. Soms is er ook toevoer door beken of sloten die in
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een plas uitmonden. Diepe plassen staan altijd in verbinding
met het grondwater, dat via de wanden vrij in en uit kan stromen. In het pleistocene deel van Nederland zijn er aanzienlijke
grondwaterstromen van hoog naar laag. Van plassen die in
deze banen liggen wordt het water permanent ververst met
helder schoon grondwater.
Een diepe zandwinplas heeft altijd een zeker effect op de waterhuishouding in de omgeving. Deze invloed is echter het
grootst in gebieden met een groot verhang in de grondwaterstand. De stroombanen van het grondwater worden naar de
plas toegetrokken, waardoor er bovenstrooms van de plas een
blijvende waterstandsdaling optreedt, met als risico een verdroging van het landschap.
Daar staat tegenover dat het grondwater, dat uit de stroomopwaartse oever in de plas stroomt, goede mogelijkheden
biedt voor de ontwikkeling van ecologisch waardevolle kwelmilieus. En met het wateroverschot dat via het grondwater en via
de neerslag in de plas ontstaat, kan een beekje worden gevoed
dat aan de benedenstroomse zijde van de plas ontspringt. Van
deze bijzondere mogelijkheden wordt bij de inrichting van
zandplassen zelden gebruik gemaakt.
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In het rivierenland zijn er vanuit de rivier ook kortere kwelstromen naar de binnendijks gelegen komgebieden. Ondoorlatende kleilagen in de bodem blokkeren deze stromen en buigen ze
af. In gebieden met een hoofdzakelijk kleiige en venige ondergrond, zijn het juist de zandbanen, oude stroomruggen, die als
onderaardse rivierlopen voor het grondwater fungeren.
Binnendijks gelegen plassen staan via deze grondwaterstromen in verbinding met het rivierwater en de fluctuaties van
het rivierpeil zijn tot ver in het binnenland merkbaar. De chemische kwaliteit van dit water is iets minder goed dan van het
diepere grondwater, maar dit heeft geen aantoonbaar effect
op planten en dieren in het binnendijkse water. Omdat alle
zwevende bestanddelen uit het water zijn gefilterd is de rivierkwel net zo helder als opkwellend grondwater.

b o d e ma r c h i e f b e s c h e r m e n e n o n tslu i t e n
De mens heeft in de Nederlandse bodem op tal van plekken
interessante archeologische sporen nagelaten. Ook de bodem
zelf kent een grote geologische diversiteit: in ons land is het
een bonte opeenstapeling van zand, grind, klei, veen en lösslagen. Er is daarbij een grote variatie, zowel in horizontale als verticale richting.

Die archeologische en geologische diversiteit vertegenwoordigt een grote waarde, al was het maar omdat hij de geschiedenis vertelt van de ontwikkeling van ons land en de mensen
die er woonden. In dit bodemarchief, dat door het Verdrag van
Malta wordt beschermd, wordt bij zand- en grindwinning diep
ingegrepen. De opeenvolging van bodemlagen wordt er door
verstoord en er worden stoffen gewonnen – met name grind
en grof zand – die op korte termijn niet via natuurlijke weg op
zo grote schaal weer worden aangevoerd. Daar staat tegenover
dat zand geen bijzondere grondstof is, vrijwel de gehele Nederlandse bodem bestaat er uit, en dat op geologische schaal bekeken er tal van natuurlijke processen zijn die tot nog veel grotere veranderingen in de bodem kunnen leiden.
Het bodemarchief (geologisch en archeologisch) behoort echter zonder meer tot de unieke kwaliteiten van een specifieke
plek, waarop zoveel mogelijk moet worden ingespeeld. Op
sommige plekken betekent dat: met rust laten. Op andere kunnen er mogelijkheden zijn om bij een winning steilranden achter te laten waarin de bodemopbouw en de archeologische
vondsten daarin voor wetenschap en/of publiek zichtbaar worden gemaakt.

Omputten

Bij diverse projecten in Nederland komen grondfracties vrij die ‘onbruikbaar’ zijn. De
ba kste e n i n d u st r i e wint klei in de uiterwaarden maar kan de bovenste bodemlaag niet gebruiken omdat daarin nog plantenwortels zitten. Deze ‘roofgrond’ moet
dus ergens naar toe. In het kader van de r ivi e rve i l i g h e i d , die vaak wordt gecombineerd met nat u u ront wi kke li ng, worden uiterwaarden verlaagd en oude geulen open gegraven. Een deel daarvan kan worden gebruikt door de baksteenindustrie
(win/win) maar het meeste is daarvoor niet geschikt. In het kader van het r ivi e r b e h e e r (havens op diepte houden) en het wat erbehe e r in brede zin (uitdiepen van
sloten) komt ook materiaal vrij dat ergens geborgen moet worden. En tenslotte worden in het kader van de b o d e m san e r i n g ook vervuilde bodems afgegraven, zowel
binnen als buiten het rivierengebied. Ook dat materiaal moet worden afgevoerd en
opgeslagen.
Omdat veel van het vrijkomende materiaal in zekere mate verontreinigd is moet het
worden opgeborgen in gecontroleerde bergingslocaties. Het aanleggen daarvan en
het transport er naar toe is kostbaar. Daar staat tegenover dat de realisatie van alle
bovengenoemde maatschappelijke belangen vertraging oploopt zolang een goede
afvoer en opslag van het bodemmateriaal niet mogelijk is. Er is wel geopperd dat
zandwinning de zaak vlot zou kunnen trekken, door in de uiterwaarden tot op grote
diepte (40 meter) zand te winnen. De resulterende diepe zandputten zouden vervolgens opgevuld kunnen worden met (licht) verontreinigde onbruikbare specie uit de
bronnen die hiervoor zijn genoemd.. Deze werkwijze wordt om put t e n genoemd:
het levert én zand én een bergingslocatie én (een deel van) de financiering voor het
bergen zelf. Het lijkt een goed idee maar er kleven ook bezwaren aan. Diepe winningen in het winterbed van de rivier zijn ecologisch gezien meestal zeer negatief (diep
water komt daar van nature nauwelijks voor, hoogwaters leiden in diepe plassen tot
troebel water, winplassen hebben vaak steile oevers etc.) en daarom in strijd met Natuurbeleidsplan, Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Daarnaast betekent het storten
van vervuilde specie in een nieuwe zandwinput, dat ter plekke een schone bodem
wordt ingewisseld voor een vuile, met alle gevolgen van dien. Het is dan ook veel
beter om voor het bergen van licht verontreinigde bodems bestaande diepe zandgaten te benutten.

Mammoetschedel “in situ” gefotografeerd op 18 meter diepte in
de Heeswijkse Kampen te Cuijk.

c o n c lu s i e
Bij de veranderingen die in het Nederlandse landschap vrijwel
permanent plaatsvinden, is de industriezand- en grindwinning
slechts een kleine speler. Maar ook van kleine spelers wordt
verwacht dat ze een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit
van landschap en natuur. Daarvoor bestaan ook volop mogelijkheden als locaties gekozen worden op hun maatschappelijke en ecologische potentie en gedurende de gehele periode
waarin het project wordt uitgevoerd terdege rekening wordt
gehouden met de wensen van omwonenden en de beleving
van het gebied.
Van belang is ook dat vanaf het begin partnerships worden
ontwikkeld met andere partijen, zodat een integraal project
ontstaat dat kan rekenen op een breed draagvlak. Hierop wordt
in het volgende hoofdstuk ingegaan.
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5 De eerste stappen

Om de stap van theorie naar praktijk te kunnen maken is nog heel wat voorbereiding nodig.

p r oj e c t e n wa a r h e t ‘ w i n n e n ove r ’ is.

Ook zullen niet alle elementen van de nieuwe werkwijze onmiddellijk kunnen worden toe-

De Beerendonck te Nijmegen is een voorbeeld van een oude
zandwinning met een duidelijke maatschappelijke ‘restwaarde’ in de vorm van een golfbaan en vrij toegankelijk
zwemwater. De gunstige land-waterverhouding, grote oeverlengte en vele ondieptes geven de plas een natuurlijk aanzien.
Hij is daardoor niet meer herkenbaar als zandwinlocatie en het
gebied kan landschappelijke referentiebeelden leveren voor
nieuwe winlocaties.

gepast. Zo zijn de locaties waar nu zand wordt gewonnen vaak nog gekozen omdat gedacht
werd dat op die plek de minste schade of weerstand te verwachten was: een negatieve locatiekeuze dus. In lijn daarmee zijn deze projecten meestal ook primair ontwikkeld ten behoeve van
de zandopbrengst en veel minder voor het genereren van maatschappelijke meerwaarde.
Impressie van de geplande overslaghaven voor zand in het zogeheten H1 project in de gemeente
Beuningen. In deze Voorhaven is
uitgegaan van twee drijvende
verwerkingsinstallaties.

Daarvoor liggen ze, gezien de negatieve locatiekeuze, vaak ook niet op de goede plek. Daarbij
komt dat in vergunningen nauwkeurig is vastgelegd hoe de lopende projecten moeten worden
afgewerkt en daarvan kan niet zomaar worden afgeweken.
De koers ineens 180 graden verleggen kan dus niet. Toch wil de sector een begin maken, eerste
stappen zetten. De werkwijze die we vanaf nu willen volgen kan immers al worden gecommuniceerd, niet alleen met deze brochure maar ook in een aantal bestaande of afgeronde projecten. Daarvoor zal de geschiedenis van zo’n project en dus de keuzes en afwegingen uit het
verleden, duidelijk worden gemaakt – bijvoorbeeld op internet, maar ook in de vorm van

Reinderslooij in de Limburgse gemeente Bergen kan als voorbeeld dienen van een klassieke, grootschalige zandwinning temidden van de ecologische hoofdstructuur met ecologische en
recreatieve potenties. Nu al is het een fraaie, verstilde plas met
een zeer goede waterkwaliteit, gelegen in een bosrijke omgeving. De mogelijkheden voor natuurontwikkeling en (extensieve) recreatie zijn echter nog niet ten volle benut.

informatievoorziening (informatieborden, tijdens excursies en in eventuele informatiecentra)
ter plekke. Ook zullen in de komende tijd initiatieven genomen worden ten aanzien van de
volgende projecten.

De Heeswijkse Kampen en Kraaijenbergse Plassen te Cuijk zijn
een voorbeeld van een langjarige zandwinning waarin natuur,
landschap, recreatie en stedenbouw een steeds sterkere rol zijn
gaan spelen. Door betere inbedding in zijn omgeving kan het
project nog meer de uitstraling krijgen van een voorbeeldproject waarin de veranderende maatschappelijke opvattingen
over zandwinningen in dertig jaar tijd zichtbaar zijn geworden.

In het grindwinproject Stevol nabij Maasbracht wordt in de
laatste fase van het project nog een aantal nieuwe elementen
ingevoerd, zoals de realisatie van meer landnatuur, waardoor
de land-waterverhouding gunstiger wordt. Het project wordt
hiermee de opmaat naar het Grensmaasproject, waar de integrale benadering (natuurontwikkeling, rivierveiligheid en delfstoffenwinning) nu door de grindwinners volledig wordt
ondersteund.
In het winterbed van Rijn en Maas liggen projecten zoals de
Millingerwaard en de Klompenwaard, die in samenhang met
de kleiwinning laten zien hoe delfstoffenwinning daar bijdraagt aan rivierveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie.

g e p l a n d e p r oj e c t e n
De in voorbereiding zijnde industriezandprojecten in Gelderland, zoals Geertjesgolf te Beuningen en Over de Maas te West
Maas en Waal worden zoveel mogelijk aangepast aan de nieuwe koers. Voor beide projecten geldt dat ze nog wel hun wortels hebben in het verleden. Dat betekent onder meer dat de te

winnen hoeveelheid zand er relatief hoog is gesteld – een gevolg van het overheidsbeleid om zandwinning zoveel mogelijk
te concentreren. Dit legt uiteraard beperkingen op aan de
vormgeving en afwerking van de projecten: er zal relatief veel
permanent water ontstaan. Niettemin is de inzet dat de projecten zowel fysiek als ook procesmatig een voorbeeldfunctie
krijgen. In Beuningen is dit proces al gaande, in de vorm van
een uitwerking van het inrichtings- en communicatieplan voor
de buitendijks gelegen Voorhaven.
Ook het project Over de Maas, door de Provincie aangewezen
als alternatief voor het afgeblazen project Watergoed, wordt
opnieuw onder de loep genomen. Inzet is dat ook dit, binnen
de grenzen van wat mogelijk is, een voorbeeld wordt voor de
nieuwe werkwijze van de sector.

n i e u w e p r oj e c t e n
In nieuwe locaties zal de werkwijze die in deze brochure is beschreven vanaf nu leidraad zijn. Dit betekent dat vanaf de eerste verkenningen gebruik gemaakt zal worden van de ‘genius
of the place’ zodat er projecten ontstaan die volledig inspelen
op de ecologische en maatschappelijke potenties van juist die
plek. Onderdeel daarvan is ook dat de initiatiefnemers vanaf
het begin op zoek gaan naar coalitiepartijen die al in de voorbereiding hun inbreng leveren – niet alleen op de achtergrond
maar ook op de voorgrond. De projecten moeten leiden tot een
vergroting van de ruimtelijke kwaliteit, waarin ook nieuw economisch perspectief voor de projectregio ontstaat. Voor de
industriezandproducenten kan hun rol variëren van initiatiefnemer tot uitvoerder. Er ontstaat een kwaliteitsbewakende
taak voor hun branche-organisatie, omdat een minder geslaagd project negatief uitstraalt op de gehele sector.
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