BELEID ZANDWINNING IN NEDERLAND
Industriezand is de verzamelnaam voor betonzand, metselzand, asfaltzand en zand voor de
productie van kalkzandsteen. Alleen al binnen de bouwsector (woning- en utiliteitsbouw,
weg- en waterbouw) waarin rond de 460.000 mensen direct of indirect hun brood
verdienen, en waar jaarlijks ruim 40 miljard euro omgaat, is ieder jaar zo’n 20 à 21 miljoen
ton beton- en metselzand nodig.
Planning van de behoefte
Gedurende tientallen jaren heeft de overheid bepaald hoe in Nederland in de behoefte aan
beton- en metselzand moet worden voorzien. In het eerste ‘Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen’ (SOD I, 1996) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kiest
de overheid er voor om uit te gaan van een lage ontwikkeling van de behoefte. Over de
periode 1999-2008 zou de behoefte in dit scenario 220 miljoen ton industriezand bedragen
(gemiddeld 22 miljoen ton per jaar).
Het belangrijkste deel van de Nederlandse behoefte aan beton- en metselzand moet met
zandwinprojecten worden ingevuld. Iedere provincie levert daarbij een bijdrage, waarbij de
‘zandrijke’ provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg de overige ‘zandarme’
provincies helpen. De bijdragen van de provincies zijn vastgelegd in zogeheten
taakstellingen voor beton- en metselzand, die vervolgens een vertaling moeten vinden in
de aanwijzing van zandwinlocaties.
De import en export van industriezand zijn vrijwel met elkaar in evenwicht. Nederland
exporteert fijne zandmengsels (metselzanden), vooral naar België. Eenzelfde hoeveelheid
grovere zandmengsels (betonzanden) wordt geïmporteerd, met name uit Duitsland.
Taakstellingen
In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) en het
Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn in 1997 nadere afspraken gemaakt over de wijze
waarop wordt gezorgd voor beton- en metselzand voor de periode 1999-2008.
Vanwege de problemen met de ruimtelijke inpasbaarheid en daarmee samenhangende
maatschappelijke acceptatie van grootschalige zandwinningen en het beleid van de
overheid dat gericht is op het verduurzamen van de grondstoffenvoorziening werd
afgesproken de landelijke taakstelling te verlagen tot 170 miljoen ton. Het SOD I ging nog
uit van 190 miljoen ton. Er werd bewust een schaarstebeleid gecreëerd om de inzet van
alternatieven voor beton- en metselzand te stimuleren (geplande omvang 50 miljoen ton).
Alternatieven voor huidige zandwinning
Liefst 50 miljoen ton beton- en metselzand moest volgens het overheidsbeleid worden
ingevuld met alternatieven en de extra inzet van hout. Alternatieven kunnen bijvoorbeeld

worden gevonden in het hergebruik van bouw- en sloopafval, het ontwikkelen van
toepassingsmogelijkheden van fijner zand in beton, of door meer winning van
Noordzeezand.
Zandwinning op de Noordzee mag om milieuredenen (bijvoorbeeld vanwege bescherming
van de visstand), infrastructuur (kabels, leidingen, olie- en gaswinning) en bescherming
van de Nederlandse zeewering niet overal.
Daarnaast komt niet overal voor beton- en metselzand geschikt grof zand voor. Grof zand
voor betonzand is niet in grote hoeveelheden aanwezig in de Noordzee. Ook moeten de
lagen grof zand voldoende toegankelijk en dik zijn om economisch en technisch winbaar te
zijn. De ontwikkeling van alternatieven, door bijvoorbeeld hergebruik van bouw- en
sloopafval, blijft sterk achter bij de door de overheid verwachte hoeveelheden.
Ontwikkeling in de behoefte
Feitelijk is de behoefte aan beton- en metselzand vanaf 1996 gestaag terug gelopen naar
20,5 miljoen ton in 1998. Vanaf 1999 is weer een lichte stijging merkbaar tot 25 miljoen
ton in 2002. De import en export van industriezand zijn vanaf 2002 niet meer met elkaar in
evenwicht zoals in de jaren daarvoor wel het geval was. Nederland exporteert fijne
zandmengsels (metselzanden), vooral naar België. De import van grovere zandmengsels
(betonzanden) uit Duitsland is gestegen van ongeveer 8 miljoen ton in 1998 naar 15
miljoen ton in 2002. Als mogelijke oorzaak wordt genoemd de slechtere economische
situatie in Duitsland, waardoor meer betonzand beschikbaar is voor export (concept
eindrapport Project Implementatie Alternatieven beton- en metselzand, PIA, 2004).
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Het belangrijkste deel van de Nederlandse behoefte aan beton- en metselzand wordt nog
steeds met zandwinprojecten ingevuld.
Hand in eigen boezem: 'Over winnen'
De afgelopen jaren heeft weerstand tegen grootschalige binnendijkse ontzandingen geleid
tot een verandering in de wijze waarop landelijke zandwinprojecten worden ontwikkeld. Er
is in opdracht van de vereniging van landelijke industriezand- en grindproducenten (IZGP)
door Bureau Stroming een visie opgesteld die deze kentering verwoordt. De visie 'Over
winnen' berust op de stelling dat zandwinning mogelijk is als er voldoende maatschappelijk
draagvlak is. Dit draagvlak kan gecreëerd worden als er een ‘eindproduct’ met meerwaarde
ontstaat met zandwinning als financiële motor of direct door (her)vorming van landschap.

Nieuw beleid: Nota Ruimte
In 2003 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat kenbaar gemaakt de regierol van
het Rijk inzake ontgrondingen te willen afbouwen en geen Structuurschema
OppervlakteDelfstoffen (SOD) meer te zullen uitbrengen. Het beleid ten aanzien van de
tijdige en voldoende voorziening van bouwgrondstoffen in niet effectief gebleken. Concreet
betekent dit dat het systeem van taakstellingen na 2009 niet meer zal bestaan en het
ontwikkelen van zandwinprojecten wordt overgelaten aan de afstemming van vraag en
aanbod tussen de markt en de lagere overheden. In de overgangsperiode moeten de
provincies de met het Rijk overeengekomen taakstellingen (vermeld in deel 1 van SOD 2,
periode 1998-2008) overigens nog wel nakomen.
In de in het voorjaar 2004 door het kabinet vastgestelde Nota Ruimte, die het nationale
ruimtelijk beleid vastlegt voor de komende 15 jaar, is de volgende passage opgenomen:
"Voor een goede overgang naar meer marktwerking is het noodzakelijk dat reeds in
voorbereiding zijnde projecten voor de winning van beton- en metselzand zo spoedig
mogelijk in uitvoering worden gebracht. In dit verband is met name van belang dat de
Gelderse projecten ‘Geertjesgolf’ en ‘Over de Maas’ in de geplande omvang en onder de
met het Rijk afgesproken voorwaarden doorgang vinden."
Naast deze kwantitatieve doelstelling wordt een duidelijke link gelegd met de Visie 'Over
winnen', getuige de volgende passages:

o
o
o

Het ontgrondend bedrijfsleven moet zich richten op goede en maatschappelijk verantwoorde
projecten in nauwe samenwerking met de betrokken partijen.
Winning van bouwgrondstoffen moet, waar mogelijk, multifunctioneel zijn.
Gebruik de kansen die ontgrondingen bieden voor het realiseren van andere gewenste
maatschappelijke functies, zoals natuurontwikkeling, recreatie, wonen aan het water,
waterbeheer, enzovoort.

Kortom, de Nota Ruimte daagt het bedrijfsleven uit met maatschappelijk gewenste
zandwinprojecten te komen, die de ruimtelijke kwaliteit van Nederland verhogen.
De Nota Ruimte is te bekijken op de website van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

