


                       FODI  
Federatie van Oppervlakte Delfstoffenwinnende Industrieën 

Koepel van het Nederlandse grondstofwinnende bedrijfsleven 

  

De leden van FODI zijn in principe brancheorganisaties. 

 Zand (beton, wegfundering)   

 Grind (beton, wegfundering) 

 Klei (Keramische industrie, bakstenen) 

 Zilverzand (Glas…) 

 Kalkzandsteen (Kalkzandstenen) 

 Mergel (Cement) 

  

 



Grondstoffen winnen….,waarom?  

•  

•  

•    

Huizen en infrastructuur Kantoren en aanleg wegen 

http://forum.modelspoormagazine.be/index.php?topic=16345.0
http://raabkarcher.nl/producten/binnenmuren/kalkzandsteen


Grondstoffen zijn onmisbaar  

 Grondstoffen zijn onmisbaar in het dagelijks leven,  

 waarschijnlijk zonder dat u dat weet. 

 

 Iedere Nederlander verbruikt bijvoorbeeld gemiddeld  jaarlijks 

   7000 kg zand en grind 

 

 Dat zijn 20 vrachtwagens in een mensenleven! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dirkgeerts.nl%2F%3Faction%3Dpagina%26id%3D66&ei=vJVbVOfhB4zAPKbVgMgG&psig=AFQjCNEeJqQDSYd3VBStK5iyiC_RUbcCqw&ust=1415374627424712
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dirkgeerts.nl%2F%3Faction%3Dpagina%26id%3D66&ei=vJVbVOfhB4zAPKbVgMgG&psig=AFQjCNEeJqQDSYd3VBStK5iyiC_RUbcCqw&ust=1415374627424712


Waar zijn grondstoffen voorradig in Nederland?  

Fijnere zandsoorten vinden we in 

     het westen  

 

Grovere zand en grind en klei  in het 

     oosten (Gelderland: Rijn en Maas) 

 

Grovere grind, klei en Mergel in het  

     Zuiden (Limburg: Maas) 

 



Grondstoffen nodig uit het buitenland  

Nederland is afhankelijk 
van o.a: 
 
 
 Duitsland en Belgie 

voor grovere zand en 
grind 
 
 

 Klei (witbakkende 
producten) Duitsland 
 
 

 Mergel in de toekomst 
volledig Belgie 

 
 
 
  
 



Waarom grondstoffen winnen in Nederland? 

Nederland wil zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. 

 

De Nederlandse overheid (het Min van I&M) heeft in  

het verleden in de   

“structuurvisie infrastructuur en ruimte” en 

 

de “nieuwe Structuurvisie Ondergrond” vastgesteld dat  

grondstoffenwinning voor de Nederlandse behoefte van 

                                Nationaal Belang 

daar moet dus ruimte voor moet zijn (moet worden gegeven..)  

geeft wel problemen met huidige decentralisatie RO naar 

Provincies 

 



Géén Nationaal Ontgrondingen Beleid meer met als 
Doel: 
 
Boost voor de recycling industrie/ innovatie 

  

Projecten in nauwe afstemming met lokale overheid (provincies en 
gemeenten) 

Voorwaarden op MVO gebied in de vergunningsvoorwaarden: 

  - natuurontwikkeling 

  - gebiedsontwikkeling 

  - recreatie 

  - rivierveiligheid 

  - wonen aan het water 

  - etc. 

Was wel even wennen ! en enorme dip in de NL productie.. 

 



10 uitgangspunten voor duurzame 

 grondstoffenwinning  

1. Zoek functie combinatie 

 

2. Sluit aan bestaand ruimtelijk beleid 

 

3. Ontzie en versterk natuurwaarden 

 

4. Goede landschappelijke inpassing 

 

5. Samenwerking met andere stakeholders 

 

6. Beperk hinder en overlast 

 

7. Goede fasering 

 

8. Goede schaderegeling 

 

9. Goed beheerplan 

 

10. Goede communicatie 



FODI Gedragscode Flora en Faunawet 
“Zorgvuldig Winnen” 

 De gedragscode is de concretisering van de  algemene zorgplicht voor de 

beschermde soorten genoemd in de Flora- en faunawet.  

 

 De gedragscode beschrijft hoe in redelijkheid, activiteiten kunnen worden 

vermeden die schadelijk en nadelig zijn voor de genoemde dieren en planten.  

 

 De genoemde gedragsregels zorgen 

     ervoor dat er geen wezenlijke invloed 

     van de werkzaamheden op het lokale  

     voortbestaan van de beschermde   

     soorten uitgaat.   
 

 



  

   

 

Meekoppelmogelijkheden 
   

 
 

Rivierverruiming: Natuurontwikkeling 

Recreatie en wateropslag in het gebied Wonen en werken aan het water: warmte koude opslag 



 Grensmaas project: Rivierveiligheid  
 samenwerking met Natuurmonumenten  

   

 

  



Goede kansen voor samenwerking 
 Creëren van win- winsituatie voor alle  partijen 

 Wederzijds begrip voor elkaars belangen 

 Met als doel: 

 People (maatschappelijk draagvlak) 

 Planet (duurzame gebiedsontwikkeling!) 

 Profit (rendabele winning bouwmaterialen) 

 

Samenwerking met maatschappij / omwonende gaat over het 
algemeen goed 

 



 Deltaprogramma 
Nederland veilig voor het water 

Intensive samenwerking met het  

Deltaprogramma 

  

Op een slimme manier grondstoffen 

winnen: houdt rivierverruiming  

betaalbaar 

 

De veiligheidsmaatregelen worden  

betaald uit de opbrengst van de  

grondstoffen 

 



Ketensluiting : Oneindig hergebruik 

De grondstoffensector streeft naar een Circulaire economie.  

 

Voorbeeld Beton 

Beton dat vrijkomt bij sloop wordt nuttig hergebruikt als 

secundair toeslagmateriaal 

 

Belangrijk:  

 Zo ontwerpen dat grondstoffen aan het eind van de levensfase 

 teruggewonnen kunnen worden 

 Teruggewonnen grondstoffen moeten kwaliteit van nieuw 

 beton niet nadelig beïnvloeden 

Hoe schoner de keten; des te minder bewerkingsstappen! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Realisme in de recycle - duurzaamheidsdiscussie 

Uit een recente inventarisatie van grondstoffenstromen  

 hoeveel is er beschikbaar ? 

 hoeveel is schoon genoeg ? en  

 waar bevinden deze secundaire materialen zich ? 

is gebleken dat: 

ná optimalisatie van sloop en breektechnieken ongeveer 20 % van  

de primaire grondstof zand en grind in Beton kunnen vervangen. 

 

Winning van primaire grondstoffen blijft (voorlopig) nodig 

 



Nederland goed bezig met hergebruik ! 



Wat is duurzaam als je dit weet? 
 
Voorbeeld Beton: Hoge % granulaat (secundair) in beton is 

technisch mogelijk! 

 

Uit oogpunt van duurzaamheid is optimale mix primair / 

secundair het best. Dit heeft te maken met: 

 Toepassing van betongranulaat in de wegenbouw,  

 Wijze van inzameling en daarmee samenhangend 
vervuiling 

 Extra water en daardoor cementbehoefte in het 
betonmengsel 

  % granulaat afhankelijke van product 

 Transport,  

 

 

 



Cruciale factor in de mileufootprint  
=TRANSPORT 

Bij productie van grondstoffen vormt transport een substantieel deel 

van de milieubelasting. 

 

Bepalend voor duurzaam beton is dan ook de transport afstand, niet 

of er primair of secundair materiaal wordt gebruikt (Engels 

onderzoek: ≥ 20 % sec: geen vermindering primair, maar ≥ 

grondstoffen transport 

 

Motto: gebruik grondstoffen die in de regio beschikbaar zijn, zet 

zo optimaal mogelijk in. Het is maatwerk! Vroegtijdig inventariseren 

dus. 

 



Dank voor uw aandacht   

  


