
RUIMTE VOOR LEVENDE EN LEVERENDE RIVIEREN
LEIDENDE PRINCIPES VOOR NATUUR EN DELFTSTOFWINNING

KLEIWINING
voortzetting van de samenwerking met de grof-keramische 
industrie en andere klei-verwerkende bedrijven met de 
crn vindt plaats via de branchevereniging knb, individuele 
bedrijven en samenwerkingsverbanden.
• reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting zoals 

in de levende rivieren visie (1992) en herbevestigd door 
smart rivers;

• streven naar een zo hoogwaardig mogelijke toepassing 
van de grondstof;

• stimuleren van een zo gering mogelijke milieudruk 
(energie, water, transport etc);

• kleivoorraden zijn in principe ruim voldoende, deze 
nemen in de uiterwaarden van de rivieren gestaag af 
maar met name in binnendijkse gebieden en sommige 
riviertrajecten is een forse voorraad;

• klei is een hernieuwbare grondstof;
• het resultaat is een gebiedsontwikkeling van gemiddeld 

circa 85 hectare per jaar.

ZAND EN GRINDWINNING

voortzetting van de samenwerking van de zand- en 
grindwinningsbedrijven met de coalitie rivieren natuurlijk 
(crn) vindt plaats via de branchevereniging cascade), 
individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden.
• hergebruik en recycling van materialen kan in de 

toekomst naar schatting in 15-20% van de behoefte 
aan bouwgrondstoffen voorzien;

• streven naar zelfvoorziening in bouwgrondstoffen, voor 
zover dat past binnen de hier benoemde uitgangspunten.

• toepassing van uitgangspunten van duurzame winning 
(cascade leden);

• duurzame zandwinning draagt bij aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelen  15 en 17 van de vn;

• het winvolume en de winningsdiepte worden gerelateerd 
aan de totale exploitatie van kosten en baten, waarbij 
ook mogelijkheden van cofinanciering worden verkend; 

• de nog in voorbereiding zijnde projecten in het 
uiterwaardengebied leveren een substantiële bijdrage 
aan het areaal riviernatuur en versterken de ruimtelijke 
kwaliteit van het landschap. deze worden getoetst aan 
de leidende ontwerpprincipes voor riviernatuur, opdat 
deze actief bijdragen aan het herstel van de gewenste 
rivierdynamiek (zoals meestromende nevengeulen) en 
duurzame bodemligging zoals beschreven in de ruimte 
voor levende rivieren visie;

• voor toekomstige projecten worden ook nieuwe 
binnendijkse locaties verkend en functiecombinaties met 
bijvoorbeeld recreatie en wonen, watermanagement, 
energie en natuur;

• het resultaat is een gemiddelde gebiedsontwikkeling van 
ca 200-300 hectare per jaar. 

UITGANGSPUNTEN EN WENSEN

In de afgelopen 25 jaar zijn talrijke projecten gestart of gerealiseerd die blijk geven 
van de succesvolle samenwerking tussen de in Coalitie Rivieren Natuurlijk (CRN) 
vertegenwoordigde natuur- en milieuorganisaties met de delfstoffenwinningsector. 
Voorbeelden liggen o.a. in de Gelderse Poort, langs de Grensmaas en in aangrenzende 
binnendijkse gebieden. Van de circa 12.000 hectare die aan nieuwe natuur in het 
rivierengebied is gerealiseerd is de delfstoffenwinning bij een substantieel deel betrokken 
geweest. Nu een aantal grote projecten hun afronding nadert is de vraag hoe we tot nieuwe 
afspraken komen. Gezamenlijk streven: delfstoffenwinningsprojecten dragen in de komende 
25 jaar bij aan een aantrekkelijk en ecologisch vitaal rivierenlandschap.

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR LEVENDIGE EN LEVERENDE RIVIEREN
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• reliefvolgende kleiwinning met natuurinrichting 
zoals in de levende rivieren visie (1992) en 
herbevestigd door smart rivers;

• door kleiwinning zijn vele nevengeulen aangelegd. 
een vrijwel permanent meestromende nevengeul 
is een min of meer parallel aan de hoofdstroom 
van een rivier lopende watergang. de rivieren in 
nederland bestonden vroeger voor een belangrijk 
deel uit nevengeulen. oude nevengeulen zijn vaak 
door menselijk ingrijpen of op natuurlijke wijze 
geheel of gedeeltelijk verland. door reliëfvolgend 
ontkleien kunnen deze oude patronen weer 
zichtbaar worden;

• kleiwinning in het rivierengebied beperkt zich tot 
het reliëfvolgend afgraven van het kleipakket, 
waardoor veelal ondiep water (tot 3 meter) 
ontstaat. doordat in ondiep water licht tot de bodem 
kan doordringen ontstaat een zuurstofrijk systeem 
met veel plantengroei. het water warmt bovendien 
snel op en is daardoor uitstekend opgroeihabitat 
voor bijvoorbeeld vissen en insecten.

• bijvoorbeeld door toepassing in lokale 
woningbouwprojecten;

• woningen buiten stroombanen (ivm hydrologische 
weerstand) op palen, terpen en/of drijvende 
woningen.

• voortzetting van de samenwerking tussen 
natuurorganisaties met de grof-keramische 
industrie en andere klei-verwerkende bedrijven 
via de branchevereniging knb en individuele 
bedrijven en samenwerkingsverbanden;

• voortzetting van de samenwerking van 
natuurorganisaties met de zand- en 
grindwinningsbedrijven & de crn vindt plaats via 
de branchevereniging fodi en cascade, individuele 
bedrijven en samenwerkingsverbanden.

• zoeken naar nieuwe binnen- en buitendijkse 
delfstofwinninglocaties en functie-combinaties 
met bijvoorbeeld recreatie en wonen, 
watermanagement, energie en natuur en 
waterveiligheid.

• minder  wenselijk is het in het gebied van de 
meestromende geulen. de bodem aanvullen en 
afwerken met (zoveel als mogelijk) gebiedseigen 
materiaal in de vorm van ondiepe geulen en 
ruggen. fysieke dimensies van zandwinplassen 
matchen met de uitgangspunten voor 
natuurontwikkeling, middels de juiste mix van 
diep en ondiep water  zorgdragen voor goede 
waterkwaliteit;

• bij het bepalen van de diepte van geulen en plassen 
moet in toenemende mate rekening gehouden 
worden met droogte door klimaatverandering 
en insnijding van het zomerbed.

ingreep: voortzetten en versterken van 
samenwerkingsverbanden 

ingreep: zoeken naar nieuwe binnendijkse 
locaties en functiecombinaties

ingreep: bodem aanvullen en afwerken  met 
(zoveel als mogelijk) gebiedseigen materiaal 

ingreep: reliëfvolgende kleiwinning met 
natuurinrichting en aanleg van stromende 
nevengeulen

ingreep: streven naar een zo hoogwaardig 
mogelijke toepassing van de grondstof

PRINCIPE DOORSNEDE NATUUR EN DELFTSTOFWINNING
illustratieve doorsnede waarin delftstofwinning wordt ingepast in het gebied van de levende rivieren

de visie ruimte voor levende rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte 
te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, 
werken en recreëren. voor de sectoren zes sectoren - woningbouw, recreatie, scheepvaart, landbouw, waterveiligheid en 
delfstofwinning - zijn leidende principes uitgewerkt. meer informatie: levenderivieren.nl 


