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Betreft: Regionale grondstoffenvoorziening en meekoppelkansen PAGW 

 

Hooggeachte mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, 

 

Met dit schrijven vragen wij uw aandacht voor de positie van Zandwinners in het 

IJsselmeergebied, zijnde de leden van de NVLB verenigt in de werkgroep Zandwinning, voor 

de mogelijke meekoppelkansen in de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) - en 

andere projecten in het IJsselmeergebied. 

 

In het IJsselmeergebied zijn veertien van onze leden actief met zandwinning, waarbij het type 

“zand voor zandbed” wordt gewonnen en afgezet voor handelsdoeleinden en projecten die 

variëren van particuliere tuintjes tot grote ophoogwerken voor de woningbouw, dijkwerken en 

infrastructurele werken. Het afzetgebied is altijd rondom het IJsselmeer geweest, maar door 

sluitingen voor zandwinning van de rivieren, Waddenzee en Eems-Dollardgebied is het 

spreidingsgebied veel groter geworden. Met name vanwege eisen met lage chloridengehalten 

(kleiner dan 35 mg/kgds) wordt er nu IJsselmeerzand geleverd in de provincies Groningen, 

Friesland, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 

 

Gezien de keuze dat er vanuit klimaatveranderingen telkens meer wordt gekozen voor het 

behoud van onderhoudsspecie in het systeem van de rivier zullen zandwinmogelijkheden nog 

meer afnemen de komende jaren en daarmee de druk op het IJsselmeergebied toenemen. 

Het gebruik van circulair materiaal als vervanger van het primaire zand is al een jaar of 15 

terug ingezet en blijkt naar een constante factor te zijn gegroeid de laatste 8 jaar, waardoor 

deze mogelijkheden geen grotere oplossing zullen bieden op de vraag van ophoogmaterialen. 

Na de laatste economische dip van de jaren 2008-2012 hebben wij de afzet weer zien groeien 

de laatste drie jaar naar ca. 12 miljoen m3 per jaar. Gezien de huidige economische- en 

veiligheidsvragen naar dijkverzwaringen, grotere woningbouwlocaties in het buitengebied en 

doorlopende infrastructurele werken op uw agenda en die van andere ministeries, provincies en 

gemeenten verwachten wij voor de komende 25 jaar een gelijke tot groeiende vraag naar 

IJsselmeerzand. 
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Vanuit de negentiger jaren vorige eeuw is in gezamenlijkheid gekozen voor de combinatie van 

zandwinning in de verdieping en verbreding van de hoofdvaargeulen over het 

IJsselmeergebied, welke combinatie een win-win situatie op heeft geleverd. Wij constateren 

dat deze vaargeulen binnen enkele jaren zullen zijn gerealiseerd en daarmee succesvol 

afgerond. 

We zijn toe aan een nieuwe stap en zoeken naar een gedragen samenwerking om tot 

reservering van 200 miljoen m3 zandwingebieden te komen voor de komende 15 jaar voor onze 

leden zodat de continuïteit van deze bedrijven wordt bestendigd.  

 

Omdat het IJsselmeergebied staatseigendom is en RWS-Midden-Nederland namens u hier als 

vertegenwoordiger opereert ziet u dat er op dit moment vele plannen liggen van een uiterst 

diverse groep van belanghebbenden. Als mede-partner van de Agenda IJsselmeergebied 2050 

zijn wij getuige van de vele belanghebbenden die in dit gebied hun oplossing zien van hun 

probleem of uitdaging. Daarin blijkt dat er een overall visie van belangen en oplossingen 

zonder mandaat een probleem vormt, maar we hopen daarvoor een oplossing te verkrijgen op 

korte termijn. 

 

In de tussentijd volgt ieder plan zijn eigen voortgangsstrategie en weg naar de uitvoering. Dit 

varieert van woningbouw en ontsluiting Almere, dijkversterkingen (HWBP), RES 1.0, 

natuurplannen tot de PAGW-projecten. Als eigenaar van water en ondergrond bent u op vele 

manieren hierbij betrokken. 

 

Vanuit de continuïteit en de leveringszekerheid voor de projecten in uitvoering de komende 

jaren verzoeken wij u om meekoppelkansen bij bovengenoemde projecten in wet- en 

regelgeving, maar ook zodanig dat de ecologie en het onderwaterleven na zandwinning aansluit 

en versterkt bij de toekomstplannen voor het IJsselmeergebied. 

Vanuit pragmatische insteek en samenwerking zoeken wij naar nieuwe win-win situaties voor 

de komende 15 jaar in samenhang met robuuste klimaatoplossingen en ecologische structuren 

voor het onderwaterleven en het openlandschap van het IJsselmeergebied. 

 

Graag treden wij hierover op korte termijn met u in gesprek. 

 

Hoogachtend, 

 

De werkgroep Zandwinning van de 

Nederlandse Vereniging van Leveranciers  

van Bouwgrondstoffen 

 

 

ing. C. van Putten 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie van deze brief hebben wij gezonden aan de betrokken instanties. 


