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Persbericht 
  
  

FODI en Cascade nemen zorgplicht verondieping serieus  
  
Kerkdriel, 12 november 2018. Een delegatie van de Kamercommissie 
Infrastructuur en Waterstaat bracht vandaag een werkbezoek aan het 
verondiepingsproject De Koornwaard in Empel. Hier werd bekeken hoe in de 
praktijk grond en baggerspecie in diepe plassen wordt toegepast en op welke 
wijze kwaliteit geborgd is.  
 

 
 
Kamerleden en fractiemedewerkers te gast bij Koornwaard te Empel: 
Maurits von Martels (CDA), Veronique van ’t Westeinde (CDA), Roy van Aalst (PVV),  
Jordy van Lith (PVV), Ivo Stumpe (Groen Links), Suzanne Kröger (Groen Links) en  
Cem Laçin (SP) 
 

 De landelijke brancheorganisaties FODI (de Federatie van 
Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën) en Cascade (Branchevereniging 
voor zand- en grindproducenten) namen het initiatief tot dit werkbezoek. Leden 
van deze brancheorganisaties leveren de noodzakelijke bouwgrondstoffen voor 
de bouw in Nederland. Daarbij gaat de winning van grondstoffen hand in hand 
met de herinrichting van de wingebieden ten behoeve van natuur of recreatie.  
  
Het onderwerp verondiepen van diepe plassen is veelbesproken maar complex. 
Met dit werkbezoek wil de branche het gesprek aangaan. Er wordt inzage 
gegeven in hoe er door de leden wordt gewerkt, de zorgplicht serieus wordt 
genomen aan de hand van een uitgebreid pakket aan maatregelen, en hoe er 
maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd.  
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Diepe zandwinplassen uit het verleden worden in Nederland benut om 
vrijkomende, herbruikbare grond en baggerspecie een zinvol tweede leven te 
geven. Deze grond en baggerspecie komt vrij bij diverse bouwwerkzaamheden 
en bij het op diepte houden van waterwegen en wordt aangeboden door 
bouwbedrijven en overheden zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten 
en havenbedrijven. Het toepassen daarvan is gebonden aan strenge eisen en 
controles. Bevoegde overheden houden toezicht op het gehele proces van 
afgraving tot toepassing, en zien toe dat bodem- en waterkwaliteit geborgd is.  
  
In project De Koornwaard wordt door middel van het toepassen van grond en 
baggerspecie, een diepe zandwinplas getransformeerd tot een nieuw 
natuurlandschap met een hoge ecologische waarde. Aan de delegatie werd 
onder meer getoond hoe er volgens de zorgplicht wordt gewerkt. Zo wordt 
eventueel aanwezig plastic en ander drijvend bodemvreemd materiaal in de 
aangeboden grond of baggerspecie afgevangen middels een stortkoker waarna 
het kan worden opgeruimd. 
 
Inname van grond of baggerspecie wordt geweigerd als uit controle blijkt dat 
er te veel plastic of piepschuim aanwezig is. Zo wordt bijgedragen aan de 
vermindering van plastic in de rivier en zee. De branche is  heel positief  over het 
recente voorstel van  de overheid  om aanwezig plastic in aangeboden  grond en 
baggerspecie tot een absoluut minimum te beperken en zal het gesprek met de 
overheid en andere aanleverende partijen  aangaan hoe dit in de praktijk 
werkbaar wordt.  
  
Verder werd in het bezoek een toelichting gegeven op de verschillende fasen 
van een project: 
-       de voorbereidende fase; 
Aanvraag vergunningen; MER (Milieu Effect Rapportage); Nulmeting; Stakeholder 
benadering 

-       het wettelijk kader; 
Hergebruik conform Besluit Bodemkwaliteit (BBK) 
-       de uitvoering; 
Acceptatie; Toezicht, controles en monitoring; Zorgplicht; 
Toepassingstechnieken; Fasering; Maatregelen en controles 

-       de resultaten; 
Meerwaarde voor natuur, landschap en recreatie; Waterkwaliteit; circulariteit. 
-       omgevingswet; 
Zorg om nieuwe analysemethodiek die niet betrouwbaar lijkt en nieuwe normen 
voor het MHT (Milieu Hygiënisch Toetsingskader) waardoor waardevolle grond- 
en baggerstromen niet langer hergebruikt kunnen worden.  
 
Ook Natuurmonumenten was te gast als spreker en concludeerde: “Verondieping van 
voormalige zand- en grindplassen biedt goede kansen voor de versterking van riviernatuur. 
Met name de natuurkwaliteit van de diepere plassen die verbonden zijn aan de rivier kan 
hierdoor enorm verbeteren”. 
 
   
EINDE BERICHT 
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Niet voor publicatie: 
Voor meer informatie: 
Leonie van der Voort 
l.vandervoort@fodi.nl 
 

 Over FODI 
FODI is de brancheorganisatie van het Nederlandse zand-, grind-, klei- en 
kalksteenwinnende bedrijfsleven. Als vertegenwoordiger van het overgrote deel 
van de bedrijven dat in deze sector werkzaam is, richt de belangenbehartiging 
van FODI zich in het bijzonder op de beleidsontwikkeling bij provincies en bij de 
rijksoverheid. De bij FODI aangesloten bedrijven werken volgens de Gedragscode 
zorgvuldig winnen. Hierin is vastgelegd hoe de bedrijven waardevolle flora en 
fauna beschermen die in de omgeving van hun winningslocaties aanwezig is. 
  
  
Over Cascade 

Cascade is de brancheorganisatie van de Nederlandse zand- en 
grindproducenten. Een 

groot aantal bedrijven dat in Nederland actief is bij de winning van grind en 
industriezand is bij onze organisatie aangesloten. De producten van onze leden 
worden grotendeels gebruikt voor hoogwaardige toepassing in de beton- en 
asfaltindustrie. De leden van Cascade nemen bij hun bedrijfsactiviteiten de 
leidraad “Duurzame zand- en grindwinning” in acht. Hierin staan aandacht en 
respect voor mens, natuur en omgeving centraal. De realisatie van nieuwe natuur 
en het scheppen van ruimte voor biodiversiteit zijn daarbij belangrijke 
aandachtspunten. 
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